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Apresentação
Este livro foi escrito exotericamente, sem qualquer pretensão literária, para
que todos possam compreender a mensagem angelical. Meu principal
objetivo é levar a cada leitor, um pouco do que aprendi sobre anjos em
doze anos de estudos. Para escrevê-lo eu não contei apenas com a minha
inspiração, usei muitos livros para pesquisa e vários anos de palestras em
todo Brasil me foram de grande utilidade, pois cada dúvida de um
participante era motivo de incentivo para aprofundar ainda mais meus
conhecimentos. Quanto ao conteúdo dos livros pesquisados, houve
necessidade algumas vezes, de modificar a linguagem para facilitar a
compreensão, mas sempre com o cuidado de não modificar a essência.
Quando me propus a fazer o trabalho como dirigente da Oficina Cultural
Esotérica, insisti na verdade de amar a verdade, sem me preocupar com o
“instrumento” que Deus e seus auxiliares me permitiram usar para a
comunicação. Comecei trabalhando com a potência dos Orixás, embora
seja condenada por muitos que a consideram uma magia primitiva. Mas o
que são os Orixás? Nada mais que Devas Angelicais. Por isso nunca permiti
que críticas infundadas me desviassem de meu caminho. Hoje, ministrando
cursos em diferentes áreas do esoterismo, cheguei a uma conclusão
simples e clara: todas as religiões e filosofias levam a Deus e o bonito de ser
esotérico é ser Universalista. Eu me encontrei neste trabalho, dedico minha
vida a ele e estarei sempre caminhando para encontrar o meu graal
interno. Sinto-me como Parsival, da Corte do Rei Arthur, em sua busca pelo
Santo Graal. Arthur e seus cavaleiros, simbolicamente, são Jesus e seus
Apóstolos.
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Não tenho a menor vontade em ser reveladora, nem quero que me
imaginem pretendendo impor a alguém a minha vontade.
Porém, a crença em que Deus me deu inteligência e raciocínio, me dá a
certeza de que crenças cegas ou fanáticas não são a Sua vontade.
Quando se diz “não reclame... olhe Jesus e veja o que Ele sofreu para nos
salvar”, estamos pedindo que as pessoas sejam conformadas com a sorte
e aceitem tudo passivamente, evitando assim o seu crescimento. Há muito
tempo tirei meu Jesus ensangüentado da cruz. meu Jesus, que é meu pai e
meu amigo, tem um largo sorriso na face serena. O problema atual de
várias religiões é que elas querem fazer crer que o que pregam são as
verdades únicas e absolutas e tudo mais é coisa do diabo... Quanta
bobagem... Nada disso pode ser verdadeiro, pois Deus é nosso Pai e a
Natureza nossa Mãe. Deus é luz e para senti-Lo, você deve esclarecer as
dúvidas de sua alma.
Acredito no “Tanha”, que é a sede da vida, a causa nobre de você estar
aqui reencarnado tendo escolhido no astral seus pais e sua família.
Para poder também encontrar a sua verdade, você não pode ter
preguiça, pois ela, juntamente com o esquecimento, são seus inimigos.
Leia muitos livros, mas não se preocupe em procurá-los com urgência; de
alguma maneira eles chegarão até você. É importante que continue a
descobrir os segredos, usando sempre a intuição e o bom senso.
Não se preocupe tão pouco, em trabalhar com os anjos exatamente
como está no livro. Você pode estudar sobre os deuses egípcios, nórdicos,
célticos ou santos católicos, a cultura não importa, tudo leva a Deus
quando o seu pensamento está com Ele. Você escolhe a forma de se
comunicar com os anjos.
Peça a Deus que as pessoas menos esclarecidas – não de cultura, mas na
arrogância de se auto intitularem magos, muitas vezes sem ter lido sequer
um livro – os feiticeiros de magia ou os que pensam em ganhar dinheiro
utilizando o livro dos anjos, que afastem a idéia de tê-lo nas mãos, pois a
força dos anjos quando utilizada para outros fins, atrai a potência do anjo
contrário, acumula karma, deixando a pessoa viver em um inferno terrível
pois utilizou meios inferiores, abusando da boa fé das pessoas.
Deixei de ser médium passivo, para ser médium ativo adepto da magia,
ativando minha espiritualidade com a ajuda das potências angelicais.
Espero que este fato seja um estímulo, caso você ainda acredite que para
desenvolver sua mediunidade, precise trabalhar de forma “inconsciente”.
Acredite na forma do seu dia-a-dia, consciente dos seus deveres e
obrigações.
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Se depois destas palavras, você não mostrar interesse em conhecer o
mundo angelical, isso indica que ainda não há em você maturidade
(mater-mãe, doar-amor) de espírito (piro-fogo-ação) para esse tema. Isso
porém, não é definitivo e quando a maturidade for atingida você saberá.
Um período de dificuldade, pode representar desespero para uns e
esperança para outros. Aproveite para meditar sobre os fatos ocorridos e
RECOMEÇAR. “Deus é paciente porque é eterno”, já dizia Santo Agostinho.
Deus não precisa perdoar, porque nunca condenou! Ele é justo porque é
bom. É inútil e desnecessário pedir perdão a Ele.
Aproveito para agradecer por ter adquirido o que considero ser a minha
verdade.

Mônica Buonfiglio
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Capítulo 1
Origens
Infelizmente a história sobre os anjos é curta. Os gregos, que eram amantes
da precisão, os chamavam de Daimones (gênio, anjo, ser sobrenatural). Os
egípcios os explicaram amplamente e com detalhes, mas tudo foi perdido,
queimado na época da ascensão do cristianismo primitivo do Ocidente.
Hoje, o pouco que nos resta deriva dos estudos cabalísticos desenvolvidos
pelos judeus, que foram os primeiros a acreditar nesta energia. O mundo
cabalístico é dividido em quatro hierarquias energéticas: emanação,
criação, formação e ação.
Emanação é o centro de todas as energias. Criação é o tempo e o
espaço. Formação é o mundo das espécies, das coisas concretas que têm
forma definida. Ação é a força pela qual cada individualidade criada,
age e manifesta vida. Neste livro trataremos da Formação, a terceira
categoria, da qual o mundo angelical faz parte.
A palavra hebraica para anjo é Malakl, que significa “Mensageiro”. As
primeiras descrições sobre anjos apareceram no Antigo Testamento. A
menção mais antiga de um anjo aparece em Ur, cidade do Oriente
Médio, há mais de 4.000 a.c.. Na arte cristã eles apareceram em 312 d.c.,
introduzidos pelo imperador romano Constantino, que sendo pagão,
converteu-se ao cristianismo quando viu uma cruz no céu, antes de uma
batalha importante. Em 325 d.c., no Concílio de Nicéia, a crença nos anjos
foi considerada dogma da Igreja. Em 343 d.c. foi determinado que
reverenciá-los era idolatria e que os anjos hebreus eram demoníacos.
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Em 787 c.c. no Sétimo Sínodo Ecumênico definiu-se dogma somente em
relação aos arcanjos: Miguel, Uriel, Gabriel e Rafael.
São Thomas de Aquino foi um estudioso do assunto. Ele dizia que os anjos
são seres cujos corpos e essências, são formados de um tecido da
chamada luz astral. Eles se comunicam com os homens através da
egrégora, podendo assim assumir formas físicas.
A auréola que circunda a cabeça dos anjos é de origem oriental. Nimbo
(do latim nimbus), é o nome dado ao disco ou aura parcial que emana da
cabeça das divindades. No Egito, a aura da cabeça foi atribuída ao deus
solar Rá e mais tarde na Grécia ao deus Apolo. Na iconografia cristã, o
nimbo ou diadema é um reflexo da glória celeste e sua origem ou lar, o
céu. As asas e halos apareceram no século I. As asas representam a
rapidez com que os anjos se locomovem.
O povo judeu quando em cativeiro no Egito, foi santificado pela
perseguição. O que eles conheciam sobre os anjos sofreu influências dos
egípcios, dos babilônios e dos persas, verificando-se coincidências para os
cabalistas. Por exemplo, o que para os hebreus eram “anjos”, para os
egípcios eram “Deuses” – a deusa Ísis tem asas ...
Encontramos no Panteão Muçulmano a citação sobre Azrael e Djibril e sua
correspondência com Rafael e Gabriel.
Os caldeus e outros povos da antigüidade, acreditavam no gênio bom e
mal. Os romanos acreditavam nas entidades chamadas “Genius”.
Na época em que viveu Jesus, o racionalismo causou algumas
diversificações quanto a idéia dos judeus sobre os anjos. Os saduceus
negavam a existência dos anjos, os tanseus aceitavam.
Os escritos essênios, fraternidade da qual Jesus fazia parte, estão repletos
de referências angelicais. No Novo Testamento, anjos apareceram nos
momentos marcantes da vida de Jesus: nascimento, pregações, martírio e
“ressurreição”.
Alguns estudos aceitam possibilidades dos três eis Magos serem Anjos
materializados. Melchior (Rei da Luz), Baltazar (Rei do Ouro, guardião do
tesouro, do incenso e da paz profunda) e Gaspar (o etíope, que entregou
a mirra contra a corrupção).
Maria ainda trazia Jesus no ventre, quando foi levada por José para o
Egito. Jesus admirava a ciência deste país e isto talvez, aliado ao trabalho
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de carpinteiro, justifique o cristianismo primitivo, repleto de signos e
parábolas.
A tradição católica dividiu os anjos em três grandes hierarquias,
subdivididas cada uma em três companhias:
Serafins, que personificam a caridade divina
Querubins, que refletem a sabedoria divina.
Tronos, que proclamam a grandeza divina.
Dominações, que têm o governo geral do universo.
Potências, que protegem as leis do mundo físico e moral.
Virtudes, que promovem prodígios.
Principados, responsáveis pelos reinos, estados e países.
Arcanjos, responsáveis pela transmissão de mensagens
importantes.
Anjos, que cuidam da segurança dos indivíduos.
Cada uma das hierarquias angelicais é regida por um príncipe e tem
correspondência com uma letra do alfabeto hebraico:
Aleph corresponde aos Serafins e o Príncipe é Metatron.
Beth corresponde aos Querubins e o Príncipe é Raziel.
Ghimel corresponde aos Tronos e o Príncipe é Tsaphkiel.
Daleth, corresponde às Dominações e o Príncipe pe Tsadkiel.
He corresponde às Potências e o Príncipe é Camael.
Vau corresponde às Virtudes e o Príncipe é Raphael.
Zain corresponde aos Principados e o Príncipe é Haniel.
Heth corresponde aos Arcanjos e o Príncipe é Mikael.
Teth corresponde aos Anjos e o Príncipe é Gabriel.
No final do renascimento, o tema angelical não atraía mais interesse e o
assunto ficou “esquecido” por muitos anos.
Desde 1990, a grande Fraternidade Branca está limpando o karma da
humanidade. Como 50% deste karma já foi limpo, verificamos o
aparecimento dos intermediários entre os anjos e os homens: os gnomos,
duendes, silfos, ondinas, fadas e salamandras. São os obreiros de Deus,
seres de luz cuja missão é manter a ordem na natureza.
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Capítulo 2
Conversando sobre anjos
Quando iniciamos o estudo de qualquer tema místico geralmente estamos
cheios de temor, que desaparece gradualmente na mesma proporção
em que se vai adquirindo conhecimento. Isso aconteceu comigo quando
há doze anos atrás me envolvi com o tema. Havia em torno do assunto
uma mistura de medo e respeito. Os livros que comprei ou que me
emprestavam eram “encapados”, passados de mão em mão embaixo
das mesas. A princípio eu achava aquilo muito estranho, mas a medida
que fui entendendo percebi que a forma como se falava dos anjos, era
gostosa e descontraída. A partir daí tudo começou a fluir facilmente, de
uma maneira fantástica. Albert Einstein dizia: “Concentre-se em conhecer
(saber sobre tudo) e não em acreditar (fanatiza e escraviza)”. Esta frase
marcou profundamente meus estudos, me inspirando a aprofundar cada
dia mais meus conhecimentos.
Seu anjo da guarda pessoal está junto de você desde o dia de seu
nascimento, até o dia do desencarne. É ele quem vai orientar seu próximo
estágio de aprendizado no Eu Superior, junto aos grandes mestres
ascensionados, para um possível retorno à Terra. Você escolheu seu karma
antes de encarnar e vai ter que vivê-lo. Então viva intensamente cada
momento de sua vida. Respire vida. É bom demais viver! Enfrente tudo de
peito aberto, mas viva. Seja paciente, ouça as pessoas, compreenda e
entenda que não há certo ou errado. Um amigo cabalista me dizia: “Sua
verdade é representada quando você aponta o dedo indicador. O seu
amigo, que está na sua frente, aponta o que ele considera verdade,
também com o dedo indicador”.
8

Os relatos de algumas pessoas que tiveram parada respiratória e
“morreram” por alguns minutos, são unânimes quando falam que viram
alguém que emanava uma luz intensa e que, de forma carinhosa, as
encaminhava para algum lugar. Essas pessoas estavam naquele momento
recebendo a ajuda do anjo de guarda que assume a forma mais
conveniente de acordo com a crença de cada um. Por exemplo: para o
espírita a forma poderá ser de um ente querido da família, que já
desencarnou, para um umbandista, que tem a proteção do caboclo, a
forma poderá ser de um índio.
Os problemas fazem parte da vida, do cotidiano de cada um; a beleza
disso é você poder orientar alguém com uma palavra amiga e transformar
o seu karma e o daquela pessoa em dharma. Muitas pessoas procuram a
força no mundo angelical desejando alcançar a graça no primeiro dia,
esquecendo-se que antes deve tornar-se merecedor dessa graça.
Quando você pede ajuda a qualquer entidade para resolver um
problema e não é atendido, não se revolte, mas sim pergunte: será que eu
merecia essa graça? Tenha calma e pense. Deus é o grande pai e nunca
nos abandona.
Muitas vezes fui procurada por pessoas desesperadas, me pedindo ajuda
porque um “pai de santo” havia aprisionado seu anjo de guarda. Em
primeiro lugar, isso seria impossível porque os anjos são éteres e não têm
consistência para serem sequer tocados. Depois, quem se deixa
impressionar por tal ignorância não pensou, não raciocinou, igualando-se
em ignorância àquele que tentou engana-la. Cuidado! Pensar é estar com
Deus. A harmonização dos anjos com as coisas terrenas só é conseguida
quando você pensa, pois existe uma sintonia pelo elo mental. Por exemplo,
quando uma música não lhe sai da cabeça está havendo essa
harmonização. Pessoas desinformadas me contestam quando digo que os
anjos vivem no astral. Se fosse verdade que eles vivem somente dentro das
igrejas, teríamos um grande problema: índios, judeus, ateus, budistas,
xintoístas, não teriam anjo de guarda.
A infelicidade deixa o anjo de guarda sem ação. Quando eu falo sobre
este tema, a primeira pergunta que surge é: “ora, para que serve então o
meu anjo de guarda, se no momento em que eu mais preciso, ele não
está ao meu lado?” Para esclarecer vou dar um exemplo muito simples.
Quando você vai a uma festa e fica do lado de uma pessoa que
resmunga o tempo todo ou fica contando desgraças, provavelmente a
sua atitude será de afastar-se rapidamente. O mesmo acontece com seu
anjo de guarda. O anjo não participa da infelicidade; em nada lhe
ajudaria que ele ficasse chorando ao seu lado. O anjo fica então no astral,
esperando e mandando insights, aguardando o instante em que você
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decida parar de sofrer e assim possa ocorrer a transformação. Lembra-se
daquela ocasião que você precisou de um amigo, ligou e através de uma
boa conversa tudo ficou esclarecido? Pode ter certeza que o seu anjo de
guarda pediu ajuda ao guardião do amigo a quem você recorreu. O
mesmo acontece quando você tem vontade de ler um livro ou visitar um
amigo. Vá. Aproveite e leve uma rosa. Quem sabe você estará servindo de
intermediário para ajudar essa pessoa.
Quando nos tornamos otimistas, o trabalho de proteção do anjo fica muito
mais fácil, pois nossa aura se expande e através de nossa mente ou de
nossos sonhos, ele consegue nos fazer intuir qual seria a direção certa.
Quando rimos há o desdobramento de nossa aura. Diz a sabedoria
popular: “Quem canta seus males espanta” ou “não deseje mal nem ao
seu inimigo, porque volta em dobro; reze por ele”. O pensamento negativo
contra uma pessoa, impregna sua aura com a da pessoa e vocês ficam
atados por um elo kármico, mais resistente que o aço, que só pode ser
interrompido com amor. Se este elo não se desfizer você poderá voltar em
outras encarnações, a ter um karma com aquela pessoa.
Para conversar com o anjo de guarda é necessário ser criativo. Não fique
“mendigando”. Converse como se estivesse falando com uma criança.
Não pressione ou cobre resultados. Rezar é harmonizar com o fluxo de
energia divina; através dos Salmos você pode chegar até o mundo
angelical.
Quando fizer um pedido use sempre o tempo presente. Tenha cuidado
com a palavra não. Nunca diga, “eu não quero ser gordo, eu não quero
ser pobre, eu não quero ser velho”. Este Não, confunde e atrapalha seu
pedido porque entra no inconsciente, que é poderosíssimo e é nele que
anjos conversam com você durante o sono. Eles são éteres, portanto, não
têm memória e nunca julgam.
Os anjos estão presentes principalmente onde existem crianças até sete
anos de idade. Crianças pequenas geralmente têm um amigo invisível
para nós, mas para elas que não têm pensamentos mesquinhos nem
qualquer maldade no coração, o amigo é bastante visível – é o seu anjo
de guarda.
Deus é inteligência, que é manifestada através dos seus pensamentos, que
são exteriorizados quando você fala. Sua personalidade é o invólucro de
sua alma. Falar, conversar ou pedir para o seu ano, é o passo mais
importante para colocar o que você deseja em ação e em movimento.
Para qualquer pedido diga: “Bendito é o meu desejo porque ele é
realizado”.
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Deus dá a razão para o ser humano, por isso ele difere do animal. A
superstição ou a feitiçaria estão em oposição ao mundo angelical e só
estão presentes quando as pessoas não fazem uso da razão. Persistindo
em crendices, os anjos sentirão que você não está em sintonia harmônica
com eles.
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Capítulo 3
Gênios Cabalísticos
Cabala – Kabbalah – deriva de Kabbel, que significa “recebimento”,
“aceitação”, acervo de normas, heranças espirituais, religiosas, filosóficas e
sociais, recebidas pelos iniciados. Tratado filosófico-religioso hebraico, cujo
conteúdo visa decifrar um sentido secreto da Bíblia, através de uma teoria
e um simbolismo dos números e das letras. A cabala é a ciência do nome
de Deus, a tradição oculta ou esotérica dos hebreus.
Existem dois tipos de cabala: a teórica, que estuda o mistério da
Divindade, a criação espiritual e a renovação do mundo em sete dias; e a
prática, que estuda as Clavículas de Salomão, o Tarot, os Talismãs, etc.
A cabala prática, por sua própria natureza, só pode ser transmitida
oralmente, de coração a coração, só podendo ser assimilada através de
envolvimento individual, seguro e profundo.
Para a cabala, a letra é uma potência. O agrupamento das letras forma
um nome, dando origem a um centro poderoso de energia.
Deus é representado pela Letra Yod que é a décima letra do alfabeto
hebraico (Yod=10). Se juntarmos ao 10, as grandezas 15, 21, 26, que são
pela numerologia os valores dos grupos de letras da palavra Jehovah,
teremos como resultado 72 (10 + 15 + 21 + 26 = 72).
Como os judeus ortodoxos não pronunciam o nome de Deus, os cabalistas
desdobraram a palavra Jeovah através dos três versículos misteriosos do
capítulo 14 do Exôdus e acrescentaram os nomes divinos IAH, EL, AEL, IEL;
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com esses desdobramentos e terminações deram nome aos 72 anjos.
Cada anjo tem influência em cinco datas do nosso calendário, porque por
ordem divina, cinco letras hebraicas se juntaram a cada anjo, portanto 72
x 5 =360. Faltaram cinco dias (31/maio, 12/agosto, 24/outubro, 5/janeiro e
19/março) para completar os 365 que formam o ano; os cabalistas
designaram então essas datas, aos GÊNIOS DA HUMANIDADE.
Na tabela abaixo, estão relacionados os 72 anjos ou gênios cabalísticos
(como eram conhecidos antigamente) junto com as cinco datas de nosso
calendário nas quais eles exercem influência. Localizando-se a data de
nascimento, descobre-se o número do anjo pessoal. Através deste número,
encontram-se a hierarquia, o nome e todos os detalhes sobre cada um
deles.

TABELA DOS 72 GÊNIOS CABALÍSTICOS
01º Gênio
02º Gênio
03º Gênio
04º Gênio
05º Gênio
06º Gênio
07º Gênio
08º Gênio
09º Gênio
10º Gênio
11º Gênio
12º Gênio
13º Gênio
14º Gênio
15º Gênio
16º Gênio
17º Gênio
18º Gênio
19º Gênio
20º Gênio
21º Gênio
22º Gênio
23º Gênio
24º Gênio
25º Gênio
26º Gênio
27º Gênio
28º Gênio

20/março
21/março
22/março
23/março
24/março
25/março
26/março
27/março
28/março
29/março
30/março
31/março
01/abril
02/abril
03/abril
04/abril
05/abril
06/abril
07/abril
08/abril
09/abril
10/abril
11/abril
12/abril
13/abril
14/abril
15/abril
16/abril

01/junho
02/junho
03/junho
04/junho
05/junho
06/junho
07/junho
08/junho
09/junho
10/junho
11/junho
12/junho
13/junho
14/junho
15/junho
16/junho
17/junho
18/junho
19/junho
20/junho
21/junho
22/junho
23/junho
24/junho
25/junho
26/junho
27/junho
28/junho

13/agosto
14/agosto
15/agosto
16/agosto
17/agosto
18/agosto
19/agosto
20/agosto
21/agosto
22/agosto
23/agosto
24/agosto
25/agosto
26/agosto
27/agosto
28/agosto
29/agosto
30/agosto
31/agosto
01/setembro
02/setembro
03/setembro
04/setembro
05/setembro
06/setembro
07/setembro
08/setembro
09/setembro
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25/outubro
06/janeiro
26/outubro
07/janeiro
27/outubro
08/janeiro
28/outubro
09/janeiro
29/outubro
10/janeiro
30/outubro
11/janeiro
31/outubro
12/janeiro
01/novembro
13/janeiro
02/novembro
14/janeiro
03/novembro
15/janeiro
04/novembro
16/janeiro
05/novembro
17/janeiro
06/novembro
18/janeiro
07/novembro
19/janeiro
08/novembro
20/janeiro
09/novembro
21/janeiro
10/novembro
22/janeiro
11/novembro
23/janeiro
12/novembro
24/janeiro
13/novembro
25/janeiro
14/novembro
26/janeiro
15/novembro
27/janeiro
16/novembro
28/janeiro
17/novembro
29/janeiro
18/novembro
30/janeiro
19/novembro
31/janeiro
20/novembro 01/fevereiro
21/novembro 02/fevereiro

29º Gênio
30º Gênio
31º Gênio
32º Gênio
33º Gênio
34º Gênio
35º Gênio
36º Gênio
37º Gênio
38º Gênio
39º Gênio
40º Gênio
41º Gênio
42º Gênio
43º Gênio
44º Gênio
45º Gênio
46º Gênio
47º Gênio
48º Gênio
49º Gênio
50º Gênio
51º Gênio
52º Gênio
53º Gênio
54º Gênio
55º Gênio
56º Gênio
57º Gênio
58º Gênio
59º Gênio
60º Gênio
61º Gênio
62º Gênio
63º Gênio
64º Gênio
65º Gênio
66º Gênio
67º Gênio
68º Gênio
69º Gênio
70º Gênio
71º Gênio
72º Gênio

17/abril
18/abril
19/abril
20/abril
21/abril
22/abril
23/abril
24/abril
25/abril
26/abril
27/abril
28/abril
29/abril
30/abril
01/maio
02/maio
03/maio
04/maio
05/maio
06/maio
07/maio
08/maio
09/maio
10/maio
11/maio
12/maio
13/maio
14/maio
15/maio
16/maio
17/maio
18/maio
19/maio
20/maio
21/maio
22/maio
23/maio
24/maio
25/maio
26/maio
27/maio
28/maio
29/maio
30/maio

29/junho
30/junho
01/julho
02/julho
03/julho
04/julho
05/julho
06/julho
07/julho
08/julho
09/julho
10/julho
11/julho
12/julho
13/julho
14/julho
15/julho
16/julho
17/julho
18/julho
19/julho
20/julho
21/julho
22/julho
23/julho
24/julho
25/julho
26/julho
27/julho
28/julho
29/julho
30/julho
31/julho
01/agosto
02/agosto
03/agosto
04/agosto
05/agosto
06/agosto
07/agosto
08/agosto
09/agosto
10/agosto
11/agosto

10/setembro
11/setembro
12/setembro
13/setembro
14/setembro
15/setembro
16/setembro
17/setembro
18/setembro
19/setembro
20/setembro
21/setembro
22/setembro
23/setembro
24/setembro
25/setembro
26/setembro
27/setembro
28/setembro
29/setembro
30/setembro
01/outubro
02/outubro
03/outubro
04/outubro
05/outubro
06/outubro
07/outubro
08/outubro
09/outubro
10/outubro
11/outubro
12/outubro
13/outubro
14/outubro
15/outubro
16/outubro
17/outubro
18/outubro
19/outubro
20/outubro
21/outubro
22/outubro
23/outubro
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22/novembro
23/novembro
24/novembro
25/novembro
26/novembro
27/novembro
28/novembro
29/novembro
30/novembro
01/dezembro
02/dezembro
03/dezembro
04/dezembro
05/dezembro
06/dezembro
07/dezembro
08/dezembro
09/dezembro
10/dezembro
11/dezembro
12/dezembro
13/dezembro
14/dezembro
15/dezembro
16/dezembro
17/dezembro
18/dezembro
19/dezembro
20/dezembro
21/dezembro
22/dezembro
23/dezembro
24/dezembro
25/dezembro
26/dezembro
27/dezembro
28/dezembro
29/dezembro
30/dezembro
31/dezembro
01/janeiro
02/janeiro
03/janeiro
04/janeiro

03/fevereiro
04/fevereiro
05/fevereiro
06/fevereiro
07/fevereiro
08/fevereiro
09/fevereiro
10/fevereiro
11/fevereiro
12/fevereiro
13/fevereiro
14/fevereiro
15/fevereiro
16/fevereiro
17/fevereiro
18/fevereiro
19/fevereiro
20/fevereiro
21/fevereiro
22/fevereiro
23/fevereiro
24/fevereiro
25/fevereiro
26/fevereiro
27/fevereiro
28 e 29/fev.
01/março
02/março
03/março
04/março
05/março
06/março
07/março
08/março
09/março
10/março
11/março
12/março
13/março
14/março
15/março
16/março
17/março
18/março

Capítulo 4
Gênios da Humanidade
Segundo o Antigo Testamento, as terras que foram colonizadas pelos
Semitas, descendentes de Sem, filho primogênito de Noé, tiveram a
denominação de “Canaã”. Os hebreus, chefiados por Abraão, o grande
líder religioso, chegarão a Canaã por volta de 1950 a .C., coagidos por
uma grande fome, emigraram para o Egito, liderados por Jacob, a convite
de seu filho José, primeiro-ministro do Faraó. Durante séculos viveram em
prosperidade, mas devido a uma política xenófoba, ou seja, aversão a
povos estrangeiros, os hebreus ficaram reduzidos a condição de escravos.
Neste período, os conhecimentos sobre anjos cabalísticos foram
associados ou sincretizados com os deuses egípcios.
Cada um dos 72 anjos tem influência em cinco dias do ano (72 x 5 = 360).
Como o calendário egípcio era constituído de 365 dias, esses cinco dias,
nos quais não havia regência de anjo, foram consagrados a cinco
divindades denominadas EPAGÔMENOS, que juntas formam o PENTAEDRO
SAGRADO. Os budistas as denominaram de MAHARAJAS. Estes dias são
atribuídos a pessoas inteligentes, que presidem as forças dos elementos
(terra, água, fogo, ar e éter) e dos elementais (gnomos, silfos, salamandras,
ondinas e fadas). O comando era dedicado ao deus Hórus, soberano
divino do Egito, filho de Osíris e Ìsis. Sua forma é a de um menino recémnascido (representado por uma abóbada celeste), representação da
abundância, beleza e amor. Os dias são: 19/março, 31/maio, 12/agosto,
05/janeiro e 24/outubro. Se você nasceu em um destes dias, é considerado
uma divindade kármica, com a missão de guardar a humanidade e após
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estudar as características de cada anjo, poderá escolher aquele com o
qual melhor se identificar, para ser seu anjo guardião.

Dia 19/março – elemento éter – signo de peixes
Protegido pela deusa Sekmet, a guerreira, encarregada de destruir a força
dos inimigos do faraó. Representada como uma mulher com a cabeça de
leão, portando uma coroa com o disco solar. Responsável pelo começo
do ano esotérico.
Personalidade: tem grande consciência da própria força e magnetismo.
Exerce domínio sobre todos com grande facilidade. Organizado, com forte
senso do dever, despende muita energia nos negócios novos ou
desafiadores. Provavelmente obtém equilíbrio quando trabalha em
equipe. Constrói seu próprio bem sem esquecer dos outros.
Gênio contrário: domina a impulsividade, as aventuras amorosas, o
egoísmo e a violência.

Dia 31/maio – elemento ar – signo de gêmeos
Protegido pelo deus Tot, senhor das palavras, criador da fala e inventor da
escrita. É representado como um homem coma cabeça de uma ave, a
sagrada Íbis. Responsável pelo controle dos silfos, contando com
extraordinária beleza.
Personalidade: está sempre experimentando e conhecendo coisas novas.
Assim como um pássaro está sempre voando de galho em galho. Adora a
adaptação de coisas que instigam sua inteligência. É um pesquisador
extremamente curioso e individualista. Tem forte capacidade de
comunicação e praticidade em expor suas idéias e metas. Super ativo,
está sempre “inventando”.
Gênio contrário: domina a natureza dupla, o nervosismo, a preguiça e a
não fixação a nenhum amor.

16

Dia 12/agosto – elemento fogo – signo de leão
Protegido pelo deus Rá, a principal divindade egípcia, surgida do céu sob
a forma de Benu, a ave Fênix (que ressurgiu das cinzas). Representado
com uma coroa com um olho na frente, na forma de uma serpente –
“Uraes”. Responsável pela organização das forças das salamandras.
Personalidade: extrovertido, dotado de grande energia e poder, adora
enfrentar situações difíceis e está sempre superando-as. A energia é a
mesma do sol, nasceu para brilhar, é orgulhoso e trabalhador.
Gênio contrário: domina a depressão, a estagnação e o abuso de poder.
Não sabe perder, mas aceita a derrota.

Dia 05/janeiro – elemento terra – signo de
Capricórnio
Protegido pelo deus Anúbis, o guardião dos mortos, responsável em
“pesar” a alma na balança da verdade e encaminha-la para a salvação
ou castigo. Guardião de todos os segredos do mundo. Representado por
um homem com cabeça de chacal. Domina a força dos gnomos.
Personalidade: paciente, com inteligência aguda, tem facilidade em
expor suas idéias, tornando-se assim uma pessoa de sucesso. Fiel, amigo e
protegido dos deuses, é perseverante e exerce o poder com exato senso
de justiça. É um excelente conselheiro.
Gênio contrário: domina a impaciência, o orgulho exagerado, o
egocentrismo e a falta de modéstia.
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Dia 24/outubro – elemento água – Signo de
escorpião
Protegido por Osíris, rei dos deuses, deus da renovação de tudo que morre
e volta a nascer. Representado como um homem que tem nas mãos o
cajado e o mangual, símbolos de sua autoridade régia. Escolhido para
governar as forças das ondinas, é possuidor de enorme beleza.
Personalidade: possui intenso sentimento de emoção, persistência imensa,
intuição fortíssima, que bem canalizada, trabalha diretamente com os
poderes paranormais. Resiste a todas as adversidades e está sempre
disposto a defender o que almeja, em todas as áreas.
Gênio contrário: domina o ciúme excessivo, a desconfiança e o uso da
potencialidade intuitiva, para praticar magia negra.
Para os anjos da humanidade existem costumes e leis admiráveis. Deverão
ser inimigos da impureza, da ignorância e da libertinagem. Terão muito
respeito pela divindade e serão sublimes nas suas orações. Suas almas
imortais, já viveram por muitos séculos seguidos na Terra. Nunca estarão
sujeitos à corrupção, não devendo ter de forma alguma, a possibilidade
de um mau princípio moral. Se um Gênio da Humanidade transgredir estas
leis e deixar-se dominar pelo gênio contrário, sua missão na Terra não se
cumprirá e tudo se voltará contra ele. A amizade ou mesmo a união de
duas pessoas nascidas nos dias governados pelos Gênios da Humanidade,
é uma aliança divina com Deus.
Pesquisadores teúrgicos (do grego Théos, Deus e ergon, obra), peritos na
ciência esotérica dos santuários de todos os grandes países, praticavam a
“magia cerimonial”, através da invocação da força dos elementais. Os
teúrgicos mais importantes, que desenvolveram os estudos sobre esse
assunto foram Jâmblico (lamblichius) e Porfírio. Jâmblico, nascido na Síria,
viveu no século III. Ele explicava que estas pessoas podiam praticar a alta
magia através de seu corpo astral e mental, ou seja, pensamentos bons
são transformados em magia benévola e pensamentos ruins em magia
negra ou maligna. Porfírio (Porphyrius) nasceu em Tiri, pertencente a uma
família judia. Só conseguiu entender as idéias de Jâmblico aos sessenta
anos de idade. O maior objetivo de sua filosofia, “a moralidade”.
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Invocação dos elementais da natureza
A primeira regra a seguir para se obter sucesso na invocação dos
elementais, é respeitar a energia da natureza. Fazer uso somente pra
pedidos de coisas e obras grandiosas e dignas, com humildade e sem
egoísmo. Se possível, faça sempre acompanhado com o elemento
correspondente ao elemental invocado:
Gnomos
Ondinas

- com os pés descalços, tocando a terra.
- com os pés descalços, tendo junto a você um
recipiente com água cristalina.
Salamandras - com uma chama acesa, podendo ser a chama
de uma vela.
Silfos
- inspire profundamente antes de fazer o pedido
e escolha um lugar sem nenhum tipo de
poluição sonora ou visual.
Éter
- com os pés descalços, em um lugar tranquilo,
com um incenso do aroma que você preferir.
Invoque com respeito e concentração, para ocorrer a transmutação dos
pedidos para esta categoria angelical que está mais próxima de nós,
intermediando o contato com os anjos cabalísticos. Você só poderá
invocá-los quando realmente sentir necessidade. Faça sempre suas
invocações em intenção do príncipe Metatron, pai dos elementais.
Pronuncie em voz alta e vibrante. Se desejar, invoque o anjo consagrado
ao dia da semana em que fará a invocação.
Lembre-se que o homem parece frágil como uma flor, quando tem
problemas, mas a capacidade de pensar que possui faz com que ele seja
o ser vivo mais poderoso da terra.
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Gnomos – Elemento Terra
Invoca-los se possível no final da tarde. É importante estar com os pés
descalços, pisando na terra. Esta invocação ajuda na aquisição de
riquezas e bens materiais. Invoque, sempre pedindo estas riquezas ao
mundo, às pessoas que necessitam, aos mais próximos. Não peça somente
para você, pois pode ocorrer exatamente o contrário.

Invocação aos Gnomos

Eu vos saúdo, Gnomos,
Que constituís a representação do elemento Terra.
Vós que constituís a base e fortaleza da terra,
Ajudai-me a transformar,
A construir todas as estruturas materiais,
Assim como uma raiz fortifica a árvore frondosa.
Gnomos,
Possuidores dos segredos ocultos,
Azei-me perfeito e nobre, digno do vosso auxílio.
Mestres da Terra,
Eu vos saúdo fraternalmente.
Amém.

Salamandras – Elemento Fogo
Invocar nas primeiras luzes do sol. Caso isto não seja possível, é necessário
que o elemento “fogo” esteja presente. O mais indicado é o uso da vela.
Esta invocação é feita para se ter mais força de vontade, coragem, vigor,
entusiasmo e bons empreendimentos. Atua no trabalho e na
espiritualidade.
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Invocação às Salamandras

Eu vos saúdo, Salamandras,
Que constituís a representação do elemento fogo,
Peço, que com vosso trabalho,
Fornecei a mim poder para resolver tudo,
De acordo com vossa vontade,
Alimentando o meu fogo interno,
Aumentando minha chama trina do coração.
E assim formar um novo universo.
Mestres do fogo,
Eu vos saúdo fraternalmente.
Amém.

Ondinas – Elemento Água
Invocar orientado para o norte, próximo de água corrente. Caso isto não
seja possível, deixe próximo um recipiente com água fresca e cristalina.
Fique descalço. Esta invocação ajuda a obter amor, intuição e todas as
coisas positivas da água.

Invocação às Ondinas

Eu vos saúdo, Ondinas,
Que constituís a representação do elemento água:
Conservai a pureza da minha alma,
Como o elemento mais precioso, da minha vida e do meu organismo.
Fazei-me pleno de sua criação fecunda,
E daí-me sempre intuição de forma nobre e correta.
Mestres da água,
Eu vos saúdo fraternalmente.
Amém.
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Silfos – Elemento Ar
Invocar se possível logo pela manhã, de preferência caminhando. Esta
invocação atua na condução de pensamentos para uma determinada
pessoa, em resoluções de negócios ou de uma situação preocupante.

Invocação aos Silfos

Eu vos saúdo, Silfos,
Que constituís a representação do ar e dos ventos,
Portadores das mensagens para toda a terra,
Eu deposito em vós
A minha imensa confiança,
Pois meus pensamentos, são sempre positivos,
Voltados para o amor de todas as coisas existentes.
Fazei de mim a imagem do esplendor da luz.
Fazei deste pensamento, meu milagre!
Mestres do ar,
Eu vos saúdo fraternalmente,
Amém.
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Capítulo 5
Gênio Contrário
Dizem que alguns anjos sentiram ciúmes de Deus e se rebelaram.
Apaixonaram-se pelas filhas de Noé e como transgrediram as leis, foram
condenados a ficar presos no mundo inferior (inferi), nesta força ativa,
impensada, de fogo. O anjo contrário atua quando você não pensa, age
por instinto. São os animais que agem por instinto. A besta representa a
ausência de raciocínio, a preguiça. Diabo – Dividido: Confusão.
A intenção do gênio contrário é destruir seu lado forte, deixando-o fraco e
tornando mais fácil a sua ação. Um exemplo de ação do gênio contrário,
é quando você vai falar alguma coisa para alguém e fala outra muito
diferente. Você tem certeza que está sob a ação do gênio contrário,
quando algo acontece na família e você começa a fazer julgamentos e a
brigar sem compreender. Lembre-se: Deus não julga.
Adão é representado por uma árvore (da vida), cujo tronco representa a
humanidade, os galhos as raças e as folhas os indivíduos. Os maus são as
folhas secas, ressentidas e invejosas que caem, transformando-se em
adubo e fortificando a árvore, que assim fornecerá frutos mais bonitos e
saborosos. Os cabalistas hebreus chamavam os gênios contrários de
“cascas”. Da mesma forma que a casca grosseira de uma árvore, mesmo
tornando-a feia, protege-a contra pragas e intempéries preservando sua
seiva, a energia do anjo contrário pode ser revertida em seu benefício, se
você pensar, raciocinar, isto é, estiver perto de Deus.
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Alguns seres humanos quando perdem o corpo (a matéria), não se
despojam da vibração energética do instinto, ficando presos no mundo
inferior, até que uma “batalha” espírito/alma/inteligência, consiga a
elevação, orientada pelo anjo de guarda.
Certa vez num debate, me perguntaram se o anjo de guarda poderia nos
abandonar. Respondi afirmativamente e alguns discordaram da minha
colocação. Mas pense, o anjo de guarda não poderia estar ao lado do
assassino de uma criança, ou de um seqüestrador, ele estaria
compactuando com essas ações horríveis. O mesmo infelizmente,
acontece nos centros de baixa magia. Neles as pessoas pedem ajuda
para os mais diferentes problemas. É feito então um trabalho, no qual é
sacrificado um animal. A pobre vítima, que pode ser uma galinha, um
bode ou outro animal qualquer, sofre quando isto está acontecendo.
Todos falam da energia do sangue deste animal, esquecendo-se, porém,
de sua “alma” ou “atma” e que ele não é movido pela inteligência, mas
sim pelo instinto. O plasma do animal fica concentrado no instinto da
pessoa que o sacrificou e de todos os presentes. A pessoa torna-se cada
vez mais instintiva e fria, não tendo mais qualquer compaixão pelos
animaizinhos sacrificados. Esta energia fica saturada, então, no terceiro
chakra. A kundalini, que é uma energia espiritual localizada na base da
coluna vertebral, não consegue a ascensão porque existe a barreira no
terceiro chakra. Ela retorna invertida, havendo nesse caso a possibilidade
da pessoa sentir-se atraída pelo homossexualismo. Coincidência ou não, é
muito grande o número de homossexuais nos centros de baixa magia.
Quando o sacrificador desencarna, não existe evolução de sua alma e ela
fica presa ao mundo inferior. Ele poderá voltar como um assassino ou
estuprador, se não quiser seguir a orientação do mundo angelical.
Eu que já fiz parte de muitas religiões e que muitas vezes fui enganada na
minha inocência e boa fé, relembro, Deus é inteligência e você está com
ele quando pensa. Por isso antes de freqüentar qualquer lugar ou aderir a
qualquer seita ou religião, pesquise, pergunte e tire informações.
Desenvolver-se mediunicamente não é somente vestir-se de roupa branca,
mas essencialmente vestir-se de branco a alma.
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Capítulo 6
Príncipes
Os Líderes das Hierarquias Angelicais
A Hierarquia Angelical é formada por nove qualidades, cada uma
liderada por um príncipe que governa oito anjos:

Anjos

Qualidades

01 a 08
09 a 16
17 a 24
25 a 32
33 a 40
41 a 48
49 a 56
57 a 64
65 a 72

Serafins
Querubins
Tronos
Dominações
Potências
Virtudes
Principados
Arcanjos
Anjos

Príncipes
Metatron
Haziel
Tsaphkiel
Tsadkiel
Camael
Raphael
Haniel
Mikael
Gabriel
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1 - Serafins – Metatron
Sephirah 2 : Kéther
Planeta: Netuno
Príncipe: Metatron – do hebraico – rei dos Anjos
O anjo Metatron, príncipe dos Serafins, governa globalmente todas as
forças da criação em benefício dos habitantes da Terra. Representa o
poder da abundância e a supremacia. Reúne nas mãos o esplendor das
sete estrelas. Seu número é 314, o mesmo da divindade Shaddai.
São oito (do 1 ao 8) os anjos que pertencem à qualidade Serafim:
Vehuiah
Jeliel
Sitael
Elemiah
Mahasiah
Lelahel
Achaiah
Cahethel

Invocação ao Príncipe Metatron

Anjo Metatron, luz de todos os Serafins,
Com vossa sublime proteção primordial,
Ajudai-nos à quietude de nossos espíritos,
Para dar-nos forças de continuar e vencer,
Sempre em nome da verdade,
Iluminai-me sempre em todos os meus caminhos.
Anjo Metatron, que usai vossa luz divina, daí-me sorte,
Mantende-me sempre confiante e com fé em meus ideais.
Eu estarei a vosso serviço,
Pois sou digno de vossa proteção.
Anjo Metatron, livrai-me de todas as impurezas
Que possam me prejudicar.
Peço-vos que meus sentimentos sejam sempre elevados e exaltados!
Príncipe do mundo,
Eu vos saúdo,
Para que eu tenha uma existência tranqüila,
E que minha vida, seja assim designada,
Para trabalhar repleta de amor.
Amém.
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2 - Querubions – Raziel
Sephirah: Hochmach
Planeta: Urano
Príncipe: Raziel – do hebraico – segredo de Deus
O Príncipe Raziel é o anjo dos mistérios. Reside em Chochmak, o império
das idéias puras. É o príncipe do conhecimento e guardião da
originalidade.
São oito (do 9 ao 16) os anjos que pertencem à qualidade Querubim:
Haziel
Aladiah
Laoviah
Hahahiah
Yesalel
Mebabel
Hariel
Hekamiah

Invocação ao Príncipe Raziel

Eu vos saúdo, Príncipe Raziel,
Guardião da criatividade e das idéias puras,
Príncipe dos Querubins,
Daí-me a força para trabalhar,
Revelar a verdade e encorajar a todos,
Com meus sentimentos mais exaltados de bondade.

Fazei-me um vínculo para as experiências angelicais!
Quero viver com muito amor, coragem e sabedoria.
Que isto seja uma constante, na Grande Ordem Celeste!
Ilumina-me para continuar digno e forte, para prestar vossos serviços
de pureza.
Daí-me sua proteção.
Viva sua Luz!
Amém.
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3 - Tronos – Tsaphkiel
Sephirah: Binah
Planeta: Saturno
Príncipe: Tsaphkiel – do hebraico – anjo da noite.
Saphkiel (Auriel), Príncipe dos Tronos é associado com a Terra. Simboliza as
forças criativas em ação. Ajuda-nos a contemplar o futuro.
São oito (do 17 ao 24) os anjos que pertencem à qualidade Trono:
Lauviah
Caliel
Leuviah
Pahaliah
Nelchael
Ieiaiel
Melahel
Haheuiah

Invocação ao Príncipe Tsaphkiel

Tsaphkiel, Príncipe dos Tronos e chefe dos espíritos soberanos,
Que estais a serviço das forças do mundo,
Divina força cósmica que Tsaphkiel e seus Tronos constituem,
A estrutura da verdade, graça e benefício.
Permiti Senhor, que me ajude a aprimorar cada vez mais a minha
existência;
Permiti que eu tenha paciência na compreensão das Leis Kármicas,
E iluminai-me com sua Sabedoria.
Ajudai-me a ser fiel à minha verdade,
E que meu presente seja agradável, fácil e propício,
Para todas as realizações espirituais e materiais.
Não permitais que eu cometa excessos,
Fazei-me Senhor que cuida do mundo,
Peça do equilíbrio e limpeza das forças espirituais.
Guardai-me para que eu possa construir um universo harmonioso,
Para que toda existência seja Luz.
Amém.
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4 - Dominações – Tsadkiel
Sephirah: Hesed
Planeta: Júpiter
Príncipe: Tsadkiel – do hebraico – fogo de Deus
Tsadkiel, Príncipe das Dominações, auxilia nas emergências e processos de
todas as naturezas que implicam em julgamento. É o príncipe da profecia
e da inspiração, ligado às artes e ao ensino. Traz idéias transformadoras,
para concretizar as metas das pessoas fracas e desanimadas. Ele carrega
um pergaminho.
São oito (do 25 ao 32) os anjos que pertencem à qualidade Dominação:
Nith-Haiah
Haaiah
Ierathel
Seheiah
Reyel
Omael
Lecabel
Vasahial

Invocação ao Príncipe Tsadkiel

Tsadkiel, Elohin Divino, da graça que organiza as forças do mundo,
Para melhor fluir com toda vossa capacidade de energia.
Em vossa eterna regência vinde a mim,
Para abençoar-me com a verdade, a tolerância,
E capacidade de distinguir, avaliar e discernir.
Amado Príncipe Tsadkiel,
Peço gentilmente a vossa clemência, para todas as pessoas de bem.
Nunca me deixai frágil contra meus inimigos,
E que eu possa suportar tudo com dignidade.
Senhor Tsadkiel, bondade, justiça e sublimação,
Que as regras da positivação,
Abençoem meus projetos, agora e sempre.
Amém.
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5 - Potências – Camael
Sephirah: Geburah
Planeta: Marte
Príncipe: Camael – do hebraico – auxílio e força de Deus
Camael, Príncipe das Potências, interfere nas relações interpessoais e
disciplinadoras. É o príncipe encarregado de receber as influências de
Deus, para transmiti-las aos gênios desta categoria.
São oito (do 33 ao 40) os anjos que pertencem à qualidade Potência:
Iehuiah
Lehahiah
Chavakiah
Menadel
Aniel
Haamiah
Rehael
Ieiazel

Invocação ao Príncipe Camael

Camael, Príncipe divino da segurança e da verdade,
Que trabalhais incansavelmente para que a justiça impere,
Demandai através da vossa energia,
Qualquer mal que possa atingir-me.
Daí-me força e coragem necessárias,
Para ajudar a todos que me procuram,
Sempre de acordo com a vossa vontade,
Pois sou digno e merecedor da vossa confiança.
Fazei-me de vós, um guerreiro lutador contra as injustiças,
E que todas as tradições e costumes sejam respeitados.
Protegei-me e concedei-me uma vida digna, tranqüila e de paz.
Daí-me força e coragem para lutar pela pureza dos sentimentos;
Que minha vida, se conserve assim agradável e sempre vitoriosa!
Fazei-me sempre um exigente da verdade.
Fazei-me vosso guerreiro da justiça e do amor!
Amém.

30

6 - Virtudes – Raphael
Sephirah: Thiphereth
Planeta: Sol
Príncipe: Raphael – do hebraico – rapha, curar
Raphael é o Príncipe das Virtudes, auxiliador dos trabalhos de cura, porta
um frasco dourado e bálsamo. Traz uma espada ou flecha afiada. Ele é a
medicina de Deus. Raphael deverá remediar os males da humanidade.
Será ele quem conduzirá a nova geração para o ano 2000.
Anjo representado com um bastão, é o conservador fiel dos segredos do
Templo e intermediário do casamento legítimo.
São oito (do 41 ao 48) os anjos que pertencem à qualidade Virtude:
Hahahel
Mikael
Veuliah
Yelaiah
Sealiah
Ariel
Asaliah
Mihael

Invocação ao Príncipe Raphael
Raphael, Senhor que iluminais meu consciente!
Refletor da verdade de todo universo,
Iluminai minha vida com um pequeno raio de sol,
Proveniente da sua enorme chama de luz,
Fazei de mim um portador de vossa santidade,
Transmiti a mim, a segurança para curar todos os males
Materiais ou espirituais, conscientes ou inconscientes.
Daí-me humildade e sabedoria,
Para ajudar a todos que precisam ou sofrem,
Guardai-me contra o orgulho ou a arrogância.
Ó Príncipe Raphael,
Fazei-me vossa inspiração,
Tornando assim, meu espírito elevado e exaltado,
Acima de todas as coisas.
Livrai-me contra a ignorância ou mediocridade,
Não permitais que os injustos vençam os justos.
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Fazei-me operar vossa vontade,
Sempre de acordo com a consciência e elo com Deus.
Ó Príncipe Raphael eu agradeço
Por atender aos meus apelos,
Sempre pela vitória da luz.
Salve, ó Príncipe Raphael.
Amém.

7 - Principados – Haniel
Sephirah: Netzah
Planeta: Vênus
Príncipe: Haniel – do hebraico – glória ou graça de Deus
Haniel, Príncipe dos Principados, é invocado contra as forças do mal.
Ajuda a resolver todos os problemas de amor. Era o mestre de David.
Recebe as influências de deus para transmiti-las às inteligências dos gênios
desta categoria.
São oito (do 49 ao 56) os anjos que pertencem à qualidade Principado:
Vehuel
Daniel
Hahasiah
Imamaiah
Nanael
Nithael
Mebahiah
Poiel

Invocação ao Príncipe Haniel
Haniel, divino Elohin, que é cheio de graça,
Trabalhai para que a beleza da Terra seja eterna,
Para que os meus pedidos, a minha verdade,
Sejam alcançados com graça e doçura.
Fazei que nesta vida,
Tudo o que é necessário,
Seja utilizado com sabedoria, modéstia e humildade.
Fazei-me nobre de caráter,
Em falar, trabalhar e em toda minha extensão.
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Príncipe Haniel,
Príncipe do amor, fazei-me otimista,
E em condições de sempre tomar partido do positivo.
Fazei-me sentir seguro para realizar-me no amor,
Com toda a força dos anjos e dos guardiões divinos.
Príncipe Haniel, por amor eu vos saúdo.
Que este amor resplandeça e brilhe,
No meu ser, no meu lar, em todas as ocasiões e detalhes;
Que eu triunfe perante os obstáculos.
Que vosso grande raio de amor, me ilumine como um diamante,
E me abençoe em todos os segundos de minha existência.
Amém.
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8 - Arcanjos – Mikael
Sephirah: Hod
Planeta: Mercúrio
Príncipe: Mikael – do hebraico – Mikha’El, quem é com Deus.
Mikael ou Miguel, é o Príncipe dos Arcanjos. Seu nome é um grito de
batalha, invocado para coragem, defesa forte e proteção divina. Miguel é
armado de escudo e espada. É destruidor de ídolos. Disputou com Satã o
corpo de Moisés. É o anjo que proclama a Unidade de Deus.
Todo primeiro domingo de cada mês às 10:00hs da manhã, o arcanjo
Miguel está mais próximo de nós, na Terra.
São oito (do 57 ao 64) os anjos que pertencem à qualidade Arcanjo:
Nemamiah
Ieialel
Harahel
Mitzrael
Umabel
Iah-Hel
Anauel
Mehiel

Invocação ao Príncipe Mikael
Mikael, que trabalhais para o resplendor da verdade.
Que vossa proteção permaneça comigo,
Eu a receberei como um privilégio, sempre respeitando.
Permiti que eu caminhe sempre com dignidade.
Afastai de mim as idéias perversas,
Fazei de mim um amigo que saiba discernir, compreender e nunca
julgar.
Ajudai-me contra meus inimigos,
Materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes e os expulse,
Pois a verdade é vosso signo.
Permiti que minha intuição, seja como vossa espada para dar-me
proteção.
Afastai de mim as pessoas que querem em induzir ao erro.
Meu coração está ligado ao vosso coração e energia,
Que é a minha verdade.
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Fazei de mim, um mensageiro fiel da suprema verdade.
Salve adorado Príncipe Mikael.
Amém.

9 - Anjos – Gabriel
Sephirah: Yesod
Planeta: Lua
Príncipe: Gabriel – do hebraico – Gebher, mensageiro (contou à mãe de
Jesus que seu ventre era bendito)
Gabriel – A humanidade de Deus.
Gabriel é o Príncipe dos Anjos.
O profeta Daniel, viu o príncipe caminhando sobre as águas celestes, que
temperam os ardores da serpente ígnea. È o anjo da esperança. No
Alcorão, ele aparece como o anjo de guarda do profeta Maomé. São oito
(do 65 ao 72) os anjos que pertencem à qualidade Anjo:
Damabiah
Manakel
Ayel
Habuhiah
Rochel
Yabamiah
Haiaiel
Mimiah

Invocação ao Príncipe Gabriel
Gabriel, Príncipe e Senhor da visão do mundo.
Fazei com que todos os sentidos do meu organismo,
Sejam sempre um espelho da lei Universal de deus.
Intercedei através de meu anjo guardião,
Que meu pedido dirija-se ao astral,
Da mesma força que fizeste a anunciação para Nossa Senhora.
Gabriel, Príncipe Divino, eu vos saúdo.
Transmutador da natureza,
Fazei com que meu corpo e espírito,
Acumulem a luz de vossa sabedoria.
Fazei-me um ser invisível,
Contra todos meus inimigos, violência ou perigo.
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Príncipe Gabriel,
Fazei com que vossas forças,
Dissolvam os plasmas negativos do meu corpo
E da minha família, por luzes cristalinas.
Transmutai todo ódio em amor elevado,
Fazei de mim um intérprete das vossas intenções.
Salve, ó amado Príncipe Gabriel.
Amém.

Anjos da Semana
Cada dia da semana é regido por um Príncipe da hierarquia angelical.
O controle da semana é do Príncipe Raziel.
O controle do mês é do Príncipe Metatron.
Os dias da semana são regidos por:
Domingo: Raphael
Segunda-feira: Gabriel
Terça-feira: Camael
Quarta-feira: Miguel
Quinta-feira: Haniel
Sexta-feira: Tsadkiel
Sábado: Tsaphkiel
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Capítulo 7
Serafins
Definição: é o nome dado à categoria angelical que está mais próxima de
Deus. Apesar de saber que anjo não tem idade ou sexo, eu diria que os
Serafins são os mais “velhos” e “responsáveis” de todos os anjos. A
captação energética desta qualidade é muito elevada.
Príncipe: Metatron.
Seu encontro com Deus: campo, montanha ou mar. Adora olhar o infinito.
Número de sorte: 1
Países ou cidades onde existe um elo kármico: Dinamarca, Polônia, Síria,
Armênia, Etiópia, Palestina, Egito, Israel, Turquia, Arábia, Iraque, Marselha,
Nápoles, Geórgia.
Gênio Contrário: domina a agressividade, a ironia e o preconceito.
Dia da semana: todos os dias, pois o controle do mês é consagrado a
Metatron.
Planta: boldo
Carta do Tarot: O Mago
Letra hebraica: Aleph
Mapa astral: analise onde está a regência do planeta Netuno.
Manifestação: eles se manifestam quando o clima está frio, com chuvas,
ou ventos.
Representação: representa o nascimento, a ligação com Deus.
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Personalidade: geralmente são individualistas, impulsivos, detestam a
insegurança ou a imprudência dos mais próximos. Sinceros, passionais ao
extremo, muitas vezes não conseguem compreender as pessoas. Fazem
tudo de modo rápido e independente, enfrentando a vida sem medo.
Comportam-se de modo diferente dos demais do grupo. Gostam de
queimar energia com esportes ou muito trabalho. Freqüentam qualquer
tipo de lugar, são como os camaleões. Estudam várias coisas ao mesmo
tempo e acreditam que deus é a inteligência que orienta a mente
humana. Sabem dar valor e administrar bem o dinheiro que recebem por
seu trabalho. Têm facilidade para projeção astral (saída do corpo) e
adoram conhecer o futuro. Sentem-se de certa forma responsáveis pelo
destino dos amigos e familiares, estando por isso sempre em posição de
liderança. A adolescência é muitas vezes um período difícil, podendo
aparecer rivalidade com o pai. Adoram a mãe.
Pontos fracos do corpo humano:
- cáries dentárias e gengivites (esteio da família, geralmente lhes cabe
tomar decisões).
- febres (seu foco interno – instinto – está saturado).
- Gastrites (guardam para si os problemas).
- Rins (mágoas)
- Enxaqueca (autocrítica)
- Visão (alguma coisa na última encarnação, que ficou presa no
subconsciente e que não consegue superar)
Problemas kármicos de saúde:
- ossos (pode não ter sido caridoso ou sentiu-se sem apoio).
Profissões: meios de comunicação em geral, mecânica ou automobilismo,
escultor, cirurgião, médico e filósofo.
Trabalho: não gostam que outros os obriguem a qualquer compromisso,
pois desde crianças, têm consciência de todos os seus deveres e
obrigações. Atuam melhor quando em atividades independentes ou
quando assumem postos de comando. Demoram para encontrar uma
profissão que os satisfaça plenamente. Ficam grande parte de suas vidas
ocupados com o trabalho, que por isso não pode ser monótono. Têm
ótimas idéias, mas devem ter cuidado ao administrá-las, porque às vezes
são distraídos e não têm muita paciência em relação a dinheiro. O que
eles gostam mesmo é de trabalhar.
Sentimentalmente: não gostam de ficar sozinhos, mas precisam do seu
espaço. Gostam de mandar. São românticos, ansiosos possessivos e têm
tendência ao casamento. Cuidado para não abusar de sua paciência.

38

Ambiente: Para ancorar em sua casa, um anjo da qualidade Serafim
necessita de muita limpeza, paredes brancas, pintadas e sem nenhum tipo
de traça ou inseto. Toalha branca. Livros, porque o elo de ancoragem é
mental.
Ligação com o Mestre Ascensionado: EL MORYA, que protege os
estudiosos do esoterismo e suas escolas. O Mestre El Morya, em outras
encarnações, foi Abraão (príncipe dos Caldeus), Melchior (que junto com
Gaspar e Baltazar, levou riqueza e conhecimento à Jesus) e no século V,
foi Arthur.
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Anjos da Qualidade Serafim
1 - Vehuiah
Tabela de nascimento: 20/março – 01/junho – 13/agosto – 25/outubro –
06/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: vau/heth/vau/yod/he.
Nome do anjo em números: 6/8/6/10/5.
Carta do Tarot: A justiça
Número de sorte: 8
Mês de mudança: agosto
Exerce domínio sobre: Israel 3
Planeta: Marte
Hora: 24:00 às 24:20
Salmo: 3
Invoca-se este anjo para empreender e executar as coisas mais difíceis.
Quem nasce sob esta influência, é extremamente curioso e está sempre
em busca da verdade. Interiormente é equilibrado e sabe o potencial de
cura que tem nas mãos. Seu plano astral o protege, fazendo-o interessar-se
pelos mais diversos assuntos. Tem tendência a encontrar vários amores,
mas demora a desligar-se de um amor antigo. Encara tudo com otimismo
e por sua nobreza de caráter preocupa-se com os amigos. Adora a família
unida.
É dotado de um espírito sutil e astucioso. Executará as tarefas mais difíceis,
tendo facilidade para aprender sobre as ciências e as artes. Inventor e
criativo, é um artista inspirado. Está na matéria para ser precursor de um
novo mundo. Tem facilidade para a escrita e a oratória, por isso há
propensão para a vida política. Tem boas maneiras e seus trabalhos serão
premiados e reconhecidos. Gosta de competições, disputando-as sempre
com generosidade, mas sempre batendo todos os recordes. Entende que
os momentos difíceis acontecem para que haja crescimento. Adora a vida
social e sendo possuidor de forte magnetismo e carisma, poderá
freqüentar a alta sociedade.
Gênio contrário: Influi sobre as pessoas turbulentas, impetuosas e de
temperamento colérico. Domina a extravagância, as gafes, a
agressividade intelectual, a vingança, as cenas dramáticas e tem um forte
impulso sexual.
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2 - Jeliel
Tabela de nascimento: 21/março – 02/junho – 14/agosto – 26/outubro –
07/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: yod/lamed/yod/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 10/12/12/1/12
Carta do Tarot: O Ermitão
Número de sorte: 9
Mês de mudança: Setembro
Exerce domínio sobre: a Turquia
Planeta: Júpiter
Hora: 24:20 às 24:40
Salmo: 21
Este anjo é invocado para acalmar as revoltas populares, obter ganho de
causa contra as pessoas que nos atacam judicialmente e para
restabelecer a felicidade conjugal, trazendo paz entre os esposos. Este
anjo tem domínio sobre patrões e empregados, ajudando a manter a
harmonia.
Quem nasce sob esta influência, gosta de fazer tudo de forma rápida e
quando criança não tem paciência para ouvir professores, pois lhe parece
que as informações já estão em sua cabeça. Tem desde criança, intuição
para o que é certo ou errado. No íntimo, acredita que não está na Terra
por acaso, e sabe que sua família é kármica, sentindo por isso certa
obrigação em ajuda-la. Extremamente amoroso, exalta a verdade e o
amor fraterno universal. Suas emoções são tão fortes, que são vivenciadas
em conjunto pelo anjo. Nunca se deixa influenciar negativamente e tem
sobriedade para dominar qualquer tipo de situação. É o portador da paz
onde existe o conflito, defende a verdade e detesta a violência. Adora os
animais, ama as flores, as florestas e toda a natureza. Provavelmente tem
nome ou sobrenome de algum santo católico e tem uma proteção
“santificada”. As pessoas o consideram “mágico”, devido ao bom humor
com que resolve as situações mais variadas, saindo-se sempre muito bem.
É vaidoso, gosta de se embelezar, usar perfumes caros e andar sempre na
moda.
Profissionalmente poderá brilhar como diretor, poeta ou trabalhando com
estética. Descobrirá o mundo angelical através do amor. Este anjo de
guarda aprova, no seu dia-a-dia, a agilidade que você tem ao falar e
escrever.
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Gênio contrário: domina o egoísmo, a tirania, a insensibilidade e a
maldade. Domina quem maltrata os animais, desune os esposos, é
perverso com os pais, irmãos, crianças e tem intenso amor por si próprio. Se
viajar para fora do país, desacata as leis internacionais.

3 - Sitael
Tabela de nascimento: 22/março – 03/junho – 15/agosto - 27/outubro –
08/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: samech/yod/teth/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 15/10/9/1/12
Carta do Tarot: A Força
Número de sorte: 11
Mês de mudança: Novembro
Exerce domínio sobre: a Caldéia (Iraque)
Planeta: Sol
Hora: 24:40 à 01:00
Salmo: 90
Este anjo é invocado para todas as adversidades. Domina a nobreza, o
magnetismo pessoal, as grandes descobertas e protege contra acidentes
de automóvel, armas e assaltos.
Quem nasce sob a influência deste anjo, sabe que tem muita sorte e por
isso tem a possibilidade de realizar-se financeiramente. Está sempre em
atividade, lutando por sua ascensão. Não consegue, por orgulho, pedir
favores a ninguém; é um batalhador solitário. É bonito interna e
externamente e pelo forte carisma, atrai a atenção das pessoas. Respira
vida e vivencia cada dia de uma maneira especial, não gostando muito
da palavra “destino”, por acha-la muito cômoda. Tem a alma elevada e
gosta de ter muitos amigos, aos quais geralmente dá conselhos preciosos.
Tem muita cultura compreendendo facilmente todas as situações que a
vida lhe dá. Geralmente perdoa as pessoas que tentam prejudica-lo. Às
vezes mostra-se um pouco inibido, sem motivo, pois conhece todas as
experiências que o mundo oferece. É um grande transformador,
protegendo e incentivando pessoas de idéias novas. Tem grande simpatia
e gentileza, adora festas, banquetes, celebrações, embora seja reservado
na forma como se veste. Diz o que pensa, pois não sabe ser dissimulado ou
agir de forma dúbia. Tem muitas lembranças de coisas que não foram
vividas nesta encarnação e que geralmente aparecem em forma de
sonho. O objetivo de sua personalidade, que nada mais é do que o
invólucro da alma, será sua nobreza.
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Profissionalmente, se sairá bem nos postos de administração, em cargos de
diretoria, ministérios, em chefia de gabinete ou seção. Poderá ser ainda
grande conferencista ou político.
Este anjo pede para ter mais paciência, pensar bastante antes de falar,
agir com prudência e cautela, em todos os sentidos da vida.
Gênio contrário: domina a hipocrisia, a ingratidão, o perjúrio, a mentira e
rituais eróticos. A pessoa sob a ação deste gênio contrário, culpa o destino
por tudo de ruim que acontece em sua vida e passa suas
responsabilidades para os outros. Não ajuda ninguém e cobra com
agressividade seus protetores. Utiliza a sexualidade para alcançar cargos
elevados, tem muitas aventuras amorosas e mostra uma aparência
medíocre.

4- Elemiah
Tabela de nascimento: 23/março – 04/junho – 16/agosto – 28/outubro –
09/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: ayn/lamed/mem/yod/he
Nome do anjo em números: 16/12/13/10/5
Carta do Tarot: A Força
Número de sorte: 11
Mês de mudança: novembro
Exerce domínio sobre: a Arábia
Planeta: Mercúrio
Hora: 1:00 às 1:20 da manhã
Salmo: 6
Invoca-se este anjo, quando o espírito está atormentado ou se faz
necessária uma reconsideração de atos. Este anjo domina as viagens, as
expedições marítimas ou mesmo as psicológicas, ou seja, o esoterismo
como fonte de conhecimento e resolução de problemas psicológicos.
Influencia as descobertas úteis e auxilia a conhecer os traidores.
Quem nasce sob esta influência, tem a potencialidade divina e assim com
certeza, vai descobrir desde cedo seu verdadeiro dom. Adora abrir a
mente das pessoas com idéias e propostas novas. Às vezes fica triste,
porque mesmo as pessoas que quer bem, invejam sua boa sorte. No íntimo
sente uma forte propensão a ajudar as pessoas, principalmente as mais
necessitadas, podendo muitas vezes recusar-se a dar uma esmola, mas
nunca recusará um pedido de trabalho. Tem forte potencialidade nas
mãos de cura. Está sempre trabalhando em vários projetos ao mesmo
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tempo. Dotado de grande sorte e carisma, é sempre considerado o melhor
naquilo que faz. A intuição que possui, permite o funcionamento de suas
atitudes perante o mundo que vive. Tem forte pressentimento quando algo
vai acontecer. De seu inconsciente, surgem as explicações para os
problemas que passa nesta vida, sem a necessidade de procurar ninguém
para resolve-los. Descobrirá dentro das filosofias fundamentais, seu estilo de
vida.
Seria interessante se conhecesse sua árvore genealógica, pois poderia
talvez encontrar um parente distante, cujos feitos estivessem registrados
historicamente.
Tem predisposição para refazer sua vida conhecendo as sociedades
primitivas, pois provavelmente gostará de arqueologia, antropologia e
etimologia.
Profissionalmente poderá exercer atividades ligadas a área de petróleo e
outros minerais. Tem facilidade de expor e explorar meios inventivos,
podendo ser convidado para criar empresas novas, com alta tecnologia.
Poderá trabalhar também como policial ou agente de segurança, com
muita competência.
Cada pessoa que nasceu sob a influência deste anjo, está na terra para
efetuar transformações, mas sempre com humildade e com os pés no
chão.
Gênio contrário: influencia as descobertas perigosas para a sociedade, a
má educação, a passividade quanto à violência, o sadismo e a perversão
sexual. A pessoa que se deixa dominar por este gênio contrário, poderá ter
interesse e curiosidade em relação à tóxicos e alucinógenos. Colocará
obstáculos ou entreves na realização de negócios no comércio ou na
indústria.
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5 - Manasiah
Tabela de nascimento: 24/março – 05/junho – 17/agosto – 29/outubro –
10/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/heth/shin/yod/he.
Nome do anjo em números: 13/8/21/10/5
Carta do Tarot: O Enforcado
Número de sorte: 12
Mês de mudança: dezembro
Exerce domínio sobre: o Egito
Planeta: Vênus
Hora: de 1:20 ás 1:40 da manhã
Salmo: 33
Invoca-se este anjo para se viver em paz com todo mundo. Este gênio
exerce domínio sobre a filosofia, a teologia, as altas ciências, as artes e as
profissões liberais.
Quem nasce sob esta influência, aprenderá tudo fácil e rapidamente,
inclusive idiomas, porque traz lembranças de outras encarnações. Está
sempre transformando, nascendo, morrendo e renascendo em todas as
áreas, tanto na vida sentimental como profissional. É dotado de grande
equilíbrio de grande equilíbrio interior, senso de justiça, generosidade e
sabedoria; não medirá esforços para o crescimento espiritual, tanto seu
quanto de sua família. Age sempre de acordo com as leis, sociais ou
humanas. É um exemplo de virtude e a luz intensa de sua aura pode ser
vista claramente nos ombros e na cabeça. A sua verdade está na razão
lógica, abordada através dos estudos de filosofia. Tem facilidade em
trabalhar com cerimônias “mágicas”, forças espirituais e comunicação
com os anjos; estará a serviço do mundo angelical. Gostará de centros de
meditação, de conferências, congressos e seminários espiritualistas.
Conserva sempre a consciência, quando utiliza a espiritualidade. Servirá
exclusivamente a sua verdade, que é o seu Deus. Terá tendência a viver
de forma suntuosa. Sua casa poderá ser ampla, clara, confortável, repleta
de flores, objetos simbólicos e provavelmente contará com uma grande
biblioteca.
Profissionalmente – poderá ter sucesso nas artes plásticas, provavelmente
pintura, decoração ou trabalho com objetos de arte, usando para isso seu
gosto refinado e dom natural para as artes.
Gênio contrário: domina a ignorância, a libertinagem e todas as más
qualidades do corpo (comer e beber demais) e do espírito (desequilíbrios
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psicológicos). Quem é dominado por este anjo contrário, poderá explorar
a boa fé dos amigos e familiares através da superstição, ter tendência à
perversão nos assuntos espiritualistas fazendo uso da magia negra. Poderá
ser um fanático religioso, defensor das convenções morais, falando sobre
leis e dogmas, sem compreender ou estudar sobre o assunto. Poderá
cinicamente considerar-se o melhor, com sua boa – mas falsa – conduta.

6 - Lelahel
Tabela de nascimento: 25/março – 06/junho – 18/agosto – 30/outubro –
11/janeiro
Nome do anjo em letra hebraicas: lamed/lamed/he/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 12/12/5/1/12
Carta do Tarot: Os Enamorados
Número de sorte: 6
Mês de mudança: junho
Exerce domínio sobre: a Etiópia
Planeta: Sol
Hora: das 1:40 às 2:00 da manhã.
Salmo: 9
Este anjo é invocado contra as pessoas maldosas e para adquirir
iluminação na realização de atos de cura. Ele domina as artes, a fortuna,
as ciências e o amor.
Quem nasce sob esta influência tem muita força para cortar o mal. É
dotado de grande idealismo e equilíbrio. Está sempre pronto a ajudar os
que necessitam, chegando mesmo a fazer “sacrifícios”, agindo de forma
desinteressada. É portados de uma jóia rara chamada “luz interior”.
Algumas vezes pode lhe faltar força de vontade, ou mesmo abandonar o
campo de batalha, mas então ocorre o renascimento, o ouroboros, a
serpente que morde a própria cauda, no sentido explícito da
regeneração. Sempre com sua inteligência aberta e alerta, faz com que a
palavra “impossível” não faça parte do seu dicionário. Sente a proteção
de Deus e do mundo angelical, podendo ter forte contato psíquico com
seu anjo de guarda, não sendo difícil também contato com inteligências
de outras galáxias (Ets). Tem facilidade em captar mensagens e
psicografá-las, entrando em sintonia com o mundo dos mortos (espiritismo)
ou mesmo de forma inconsciente mexer objetos. O desconhecido o atrai e
fascina. Desenvolve de forma científica os conceitos que lhe são enviados
do Astral, podendo através de análises e estudos sobre textos tradicionais
a respeito de anjos, simplifica-los a fim de que todos possam entender a
beleza desta ciência. Trabalhará para ter seu nome honrado e conhecido
por todos e usará seu conhecimento para grandes causas, principalmente
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para melhorar o nível de vida, de consciência e de cultura dos
semelhantes. Por ser adepto da ciência e tecnologia não convencionais,
terá idéias e sugestões para a construção de hospitais modelo e técnicas
de curas espirituais ou com a utilização de cristais.
Profissionalmente, poderá ser um excelente astrólogo ou optará pela
medicina tradicional ou alternativa. Obterá celebridade pela literatura,
especializando-se em temas futuristas ou de ficção. Artista célebre,
vedete, estará sempre em evidência. Por ser eternamente amoroso e
apaixonante, as pessoas estarão sempre colocando-o num pedestal. Sua
vida será surpreendente, conquistando sempre seu próprio espaço no lar e
no trabalho.
Gênio contrário: domina a prostituição, a fraude, o plágio, a extorsão e o
excesso de ambição. A pessoa sob a influência deste gênio contrário, será
célebre por usar a força do !inverso” da potência dos anjos, para atender
somente a seu egoísmo e interesses próprios. Será conhecida na história
como uma pessoa ambiciosa, perigosa, sem equilíbrio e que nada realizou.
Explorará o dinheiro dos outros, podendo arriscar tudo em negócios
fantásticos e imaginários.

7 - Achaiah
Tabela de nascimento: 26/março – 07/junho – 19/agosto – 31/outubro –
12/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: Aleph/khaf/Aleph/yod/he
Nome do anjo em números: 1/11/1/10/5
Carta do Tarot: A Roda da Fortuna
Número de sorte: 10
Mês de mudança: outubro
Exerce domínio sobre: a Armênia
Planeta: Mercúrio
Hora: das 2:00 às 2:20 da manhã
Salmo: 102
Invoca-se este anjo para ter mais paciência. Ele facilita o descobrimento
dos segredos da natureza e influencia a propagação de luzes no trabalho.
Quem nasce sob esta influência, tem muita espiritualidade, mas ao mesmo
tempo tem os pés no chão, olha para o horizonte e tem a mente nas
estrelas. Mesmo que não tenha oportunidades de instrução, terá muita
influência e muito conhecimento. Está sempre a “espreita” para não deixar
escapar qualquer oportunidade e tem proteção espiritual (intuição) para
aceitar riscos perigosos. É obstinado, tenaz e possui uma enorme
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necessidade de conhecer todos os lados de uma questão. É altruísta,
imensamente paciente e compreensivo com tudo e com todos. Aplicará
os conhecimentos da natureza em máquinas ultra sensíveis, para contatar
com as plantas, animais ou mesmo com o cérebro humano.
Profissionalmente poderá fazer sucesso como artista de televisão, de
cinema ou trabalhando com produtores na edição de vídeos ou filmes.
Seu trabalho será marcado pela originalidade e usará a tecnologia na
divulgação das artes. Poderá trabalhar na comercialização der novos
aparelhos ou utilizar microcomputadores para consertos de meios de
comunicação e sistemas de precisão.
Gênio contrário: é inimigo das luzes e domina a negligência, a apatia, a
preguiça e a inconstância nos estudos. A pessoa sob a influência deste
anjo contrário é parada, estagnada, não cumpre as promessas, não sabe
enfrentar dificuldades e não tem altruísmo ou generosidade. Só será
compreensiva quando as evidências estiverem em suas mãos. Poderá ser
militante de partidos políticos que exploram a violência e terá dificuldade
de falar e se fazer entender. Fechada em seu pequeno mundo que lhe
aparece atraente, não percebe a sua decadência.

8 - Cahethel
Tabela de nascimento: 27/março – 08/junho – 20/agosto – 01/novembro –
13/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: khaf/he/tau/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 11/5/22/1/12
Carta do Tarot: Os Enamorados
Número de sorte: 6
Mês de mudança: junho
Exerce domínio sobre: a Geórgia
Planeta: Saturno
Hora: das 2:20 às 2:40 da manhã
Salmo: 94 e/ou 95
Invoca-se este anjo para obter a proteção de Deus, para inspirar o homem
a elevar-se à Deus, para agradecer os bens de consumo provenientes da
terra. Este anjo exerce domínio sob a produção agrícola, principalmente as
que são necessárias para a sobrevivência de homens e animais.
Quem nasce sob a influência deste anjo possui harmonia e equilíbrio entre
espírito e matéria, tem maturidade e domínio sobre seu “eu”. Tem clara
visão e compreensão do mundo e de suas leis, tendo muita força para
resistir e sempre continuar em frente. Devido à sua maturidade espiritual,
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muitas vezes sente-se deslocado entre amigos ou familiares que têm
dificuldade em entende-lo. Segue seu coração e tem grande intuição,
mostrando-se
humilde
quando
transmite
com
sabedoria
seu
conhecimento e entendimento. Não tem medo de nada e está sempre de
malas prontas para viajar e descobrir novos horizontes. Poderá ser um
pioneiro na produção agrícola, utilizando métodos modernos e tecnologia
avançada. Sua terra será sua vida e sua casa, sabendo dividir
generosamente sua prosperidade com os mais próximos. Embora seu
sucesso possa ser atribuído à sorte, agradece sempre a Deus por tudo que
consegue.
Profissionalmente poderá ter sucesso na agronomia e medicina veterinária,
principalmente na especialidade de reprodução animal. Poderá ser rico
proprietário de terras ou comerciante de produtos agrícolas. Gostará de
cultivar plantas aromáticas, flores e árvores frutíferas. Poderá dedicar-se ao
paisagismo ou tornar-se um “expert” em plantas medicinais. Terá grande
curiosidade a respeito de Florais de Bach e a possibilidade de fabricar
perfumes com fragâncias florais. Enfim, poderá fazer sucesso com qualquer
coisa que tenha relação com a terra ou com a natureza, pois respeita e
defende suas leis.
Gênio contrário: domina o orgulho, a blasfêmia, o ateísmo e a corrupção.
A pessoa dominada por este anjo contrário, poderá fazer tudo que é
nocivo para a produção agrícola: produzir muito somente para enriquecer
e se dor de seu interesse, queimar tudo sem nunca doar; produzir plantas
nocivas como a papoula e outras das quais se extraem os alucinógenos;
vender terras estéreis e especular visando o lucro imediato. Poderá
provocar situações conflituosas com família e superiores, agindo contra
todas as leis, principalmente as da natureza. Por agir dessa maneira suas
atividades têm sempre um resultado medíocre.
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Capítulo 8
Querubins
Definição: são os bebês, retratados com simpatia e graça pelos artistas e
pintores. É a representação de anjo, mais comum que conhecemos: nus,
com asas, bochechudos e com um sorriso “maroto” de criança arteira.
Príncipe: Raziel
Seu encontro com Deus: mar ou montanha
Número de sorte: 2
Países ou cidades onde existe um elo kármico: Espanha, Itália, França,
Bélgica, Irlanda,Cuba, Hawai, Pérsia, Grécia, Parma.
Gênio contrário: domina a exigência, o ciúme, a preguiça e a teimosia.
Dia da semana: qualquer dia, pois Raziel é o anjo da semana.
Planta: hortelã
Carta do Tarot: A Papisa
Letra hebraica: Beth
Mapa astral: analise onde está a regência do planeta Urano
Manifestação: eles se manifestam quando há muita luminosidade, mas a
temperatura é amena com brisas leves.
Representação: quando a natureza está renovando a vida, quando há
nascimentos (partos) e o universo está adquirindo novas energias.
Personalidade: suportam qualquer coisa para conseguir alcançar sempre
um resultado positivo. Extremamente emotivos (choram quando vêem
alguém chorando e comovem-se com filmes e novelas), têm sentimentos
profundos e estáveis. Sua confiança é conseguida de modo gradual e
lento, como as crianças pequenas, não sabem disfarçar quando não
gostam de alguém. Compreendem o mundo de maneira própria e dão
grande importância à família, esforçando-se para atende-la da melhor
maneira possível. Tímidos, generosos, carinhosos, amigos leais, sabem ouvir
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confidências com atenção. São ótimos executores e geralmente obtém
sucesso quando lhes são dadas oportunidades de trabalho. Não têm
apego ao dinheiro e gostam de usa-lo para ajudar as pessoas. Estão
sempre perdoando e gostam de ver todos reconciliados. Têm forte caráter
e senso estético. Gozam de boa saúde e têm mãos para cura. Sempre
constroem coisas para que sejam permanentes, inclusive casamento e
amizades.
Pontos fracos no corpo humano:
-

cordas vocais (dificuldade em que ouçam suas opiniões).
pescoço (inflexibilidade).
Garganta (falta liberar sua criatividade).
Maxilar inferior (ressentimento).
Problemas digestivos por comer muito (forma de estagnar ou
proteger impulsos de criação).

Problemas kármicos de saúde:
- diabetes (extremamente gentis, às vezes com a pessoa errada;
Necessitam dar amor).
- hipotireoidismo (má distribuição de ideais ou idéias).
- Gordura localizada, principalmente nas coxas (para o seu conceito,
não teve colo suficiente na infância. A gordura esquentaria essa
carência).
Profissões: músico, cantor, escritor, jornalista, relações públicas, cirurgião,
enfermeiro, guia turístico, esteticista, cabeleireiro, administrador.
Trabalho: por sua generosidade, sentem-se atraídos pela medicina
tradicional ou alternativa, pois com ela podem ter uma atuação completa
junto aos que precisam de ajuda. Pelo amor à beleza, sentem-se atraídos
para as artes. Pensam no sucesso e não medirão esforços para atingi-lo,
entregando-se por completo. Gostam de ser bem remunerados ou
perdem o interesse e o controle da situação. Precisam de espaço para
suas manobras, criações e elaborações.
Sentimentalmente: ótimos pais ou mães, sentem-se plenamente realizados
com a paternidade ou maternidade. É o melhor dos cônjuges. Demoram
um pouco para se casar, porque na adolescência sofreram um pouco
pela interferência de regras moralistas ou tradicionais que os pais
impuseram. Adoram olhar para as pessoas quando estão na rua, o que
pode incomodar quem os acompanham. Olham com curiosidade, como
crianças e depois revelam seu bom humor, fazendo comentários
engraçados. Muito generosos, adoram presentear, mas não são bons para
datas ou nomes. Não gostam de horários e estão sempre atrasados.
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Ambiente: para ancorar em sua casa, um anjo da qualidade Querubim
necessita de tudo muito colorido, com brinquedos, fotos de crianças e
muitos doces.
Ligação com o Mestre Ascensionado: NADA, que facilita na interpretação
de várias línguas. Ajuda a ter maestria na fala terrena e fluência para
entender a linguagem dsos anjos. Mestra Nada foi uma sacerdotisa na
Atlântida.
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Anjos da Qualidade Querubim
9 - Haziel
Tabela de nascimento: 28/março – 09/junho – 21/agosto – 02/novembro –
14/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: he/zain/yod/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 5/7/10/1/12
Carta do Tarot: A Justiça
Número de sorte: 8
Mês de mudança: agosto
Exerce domínio sobre: os abissínios 4.
Planeta: Lua
Hora: das 2:40 às 3:00 da manhã.
Salmo: 24
Este anjo ajuda a obter a graça de Deus. Domina a bondade e a
reconciliação, influencia sobre as promessas feitas de forma sincera e
facilita os ganhos de causa para as pessoas inocentes.
Quem nasce sob a influência deste anjo, tem a graça e a misericórdia de
Deus, porque sabe compreender e não julgar os erros dos outros. Sabe que
as experiências dolorosas acontecem, para que cada vitória do dia-a-dia
seja valorizada. Tem também a proteção das pessoas mais velhas e
influentes, por sua atuação brilhante na realização de trabalhos
importantes. Nos momentos mais difíceis, contará com a providência
divina. Terá favorecimento nas questões relacionadas com a justiça, como
comutação e redução de penas, liberdade provisória e outras. Leal,
companheiro, grande amigo, em seu íntimo impera a nobreza de caráter.
Seu crescimento é contínuo e tem certeza que apesar dos obstáculos,
sempre obterá um merecido triunfo sobre qualquer situação. Perdoa
sempre, mesmo as ofensas mais graves, transmutando para positivo o
karma negativo que possa estar acumulado. Não terá sentimentos de
culpa ou pedirá perdão por seu dinheiro ou bens de consumo, pois tudo foi
conseguido pela força de seu trabalho. Dinheiro não será problema em
sua vida, podendo até dispensar fortunas se tiver que abrir mão de seus
ideais. Apreciará a arte e a beleza será um protetor do mundo do cinema.
Sua espiritualidade será alcançada através da consciência.
Profissionalmente, poderá obter sucesso como político, advogado, juiz ou
escritor.
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Gênio Contrário: domina a raiva, a arrogância e a mistificação. A pessoa
que se deixa dominar por este anjo contrário, poderá comercializar as
ciências espirituais, trocar proteção por favores sexuais e incentivar através
de seus escritos, manifestações violentas na sociedade.

10 - Aladiah
Tabela de nascimento: 29/março – 10/junho – 22/agosto – 03/novembro –
15/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: Aleph/lamed/daleth/yod/he
Nome do anjo em números: 1/12/4/10/5
Carta do Tarot: O Papa
Número de sorte: 5
Mês de mudança: maio
Exerce domínio sobre: o Irã
Planeta: Júpiter
Hora: das 3:00 às 3:20 da manhã
Salmo: 32
Este anjo é invocado contra as doenças e as maldades. Quem nasce sob
esta proteção, tem bom coração, é correto em seus empreendimentos,
freqüentará a melhor das sociedades e terá uma vida social intensa. Será
um anjo na Terra. Compreensivo, reservado e dedicado à pessoa amada.
Dotado de grande imaginação, auto confiança, flexibilidade e
capacidade de escolher sempre o melhor caminho ou oportunidade.
Trabalhará muito e não medirá esforços para que se viva numa sociedade
mais justa. Será uma pessoa portadora de harmonia, cuidando bem do
corpo, pois seu lema é “corpo são em mente sã”. Entenderá a natureza e
os ciclos da vida.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso na medicina, instituições
hospitalares, psiquiatria, assistência social ou enfermagem e nos
empreendimentos farmacêuticos ou fitoterápicos. Como hobby, por sua
fértil imaginação, poderá ser autor de romances policiais, escrevendo
histórias imaginárias ou fictícias que surpreenderão as pessoas quanto à
precisão dos fatos.
Gênio contrário: comina a inibição, a infidelidade, a negligência na saúde
e negócios, a tendência à droga, álcool e tabaco. A pessoa sob a
influência deste gênio contrário, não saberá utilizar para o bem sua força
interior. Poderá acobertar crimes e receptar contrabandos.
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11 - Laoviah
Tabela de nascimento: 30/março – 11/junho – 23/agosto – 04/novembro –
16/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: lamed/Aleph/vau/yod/he
Nome do anjo em números: 12/1/6/10/5
Carta do Tarot: O Carro
Número de sorte: 7
Mês de mudança: Julho
Exerce domínio sobre: os latinos
Planeta: Saturno
Hora: das 3:20 às 3:40 da manhã
Salmo: 17
Este anjo é invocado contra as fraudes e para obter a vitória. Influencia os
grandes personagens que marcaram a história e ajuda o homem a obter
graças pelo seu talento natural. A ajuda deste anjo será fornecida através
das experiências de vida.
Quem nasce sob esta proteção, poderá descobrir muitas coisas que usará
de forma prática no dia-a-dia. Será célebre por seus atos, melhorando sua
personalidade a cada nova experiência vivida. Terá por todos com os
quais se relacionar, sentimentos fortes e duradouros, pois tem uma intensa
capacidade para amar. Será uma pessoa de sucesso e terá estabilidade
financeira. Apaixonado por filosofia, compreenderá facilmente o mundo
dos elementais. Enfrentará grandes desafios, tanto na vida sentimental
quanto na vida profissional.
Profissionalmente, fará sucesso em qualquer atividade pois com sua
coragem, nenhum obstáculo será suficientemente grande para detê-lo.
Terá tendência para ser uma estrela no mundo político e na vida social.
Poderá atuar como jornalista ou tornar-se um romancista célebre. Como
hobby poderá dedicar-se à arte, à moda, à decoração e ao artesanato.
Gênio contrário: domina a indelicadeza, a ambição, a precipitação e o
ciúme. A pessoa dominada por este gênio contrário, não saberá respeitar
a vitória dos outros, podendo usar a calúnia para eliminar seus
concorrentes. Poderá agir superficialmente e procurar amizades somente
por interesses financeiros. Terá um exagerado amor por si mesmo, com
forte tendência ao narcisismo.
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12 - Hahahiah
Tabela de nascimento: 31/março – 12/junho – 24/agosto – 05/novembro –
17/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: he/he/ayn/yod/he
Nome do anjo em números: 5/5/16/10/5
Carta do Tarot: O Papa
Número de sorte: 5
Mês de mudança: maio
Exerce domínio sobre: a Grécia
Planeta: Netuno
Hora: das 3:40 às 4:00 da manhã
Salmo: 9
Este anjo atua fortemente contra os adversários e faz revelações,
principalmente em sonhos, de todos os mistérios ocultos.
Quem nasce sob esta influência tem a personalidade forte, sagaz,
espiritual e discreta. Sua fisionomia é agradável e suas maneiras amáveis. É
sereno, cordial e age com moderação e equilíbrio. Tem uma grande
felicidade interna e compreende o mundo e as pessoas com facilidade.
Gostará de seguir fielmente os ensinamentos de seu anjo, estudando cada
informação que lhe é passada, por etapas, de forma didática e minuciosa.
Sua missão será fazer com que as pessoas estudem e atinjam o
conhecimento através dos livros. Terá forte sentimento fraternal e um dom
especial para cuidar das pessoas abandonadas em casas de repouso e
asilos. Sempre com bons conselhos, será especialista em acalmar as
pessoas quando estão nervosas. Agirá sempre conforme a lei e será um
exemplo vivo dos seus atos que sempre dão certo. Sua voz interior está
sincronizada com as leis do Universo. Fará sucesso no mundo esotérico,
pois a magia ser[á uma coisa natural em sua vida. Terá apreço pelas
ciências esotéricas, principalmente as orientais. Conseguirá ver
naturalmente a aura das pessoas, sem saber como isso funciona, pois age
de modo espontâneo e repleto de paz. Seu relacionamento com o sexo
oposto será fácil, devido a seu enorme carisma e beleza exuberante.
Profissionalmente, poderá obter sucesso em atividades ligadas à medicina
e psicologia, podendo ser autor de tratados psicológicos. Como hobby,
fabricará algo ligado a cosméticos, próteses ou objetos destinados a
melhorar a aparência de pessoas portadoras de defeitos físicos.
Gênio contrário: domina a indiscrição, a inadaptação, a delinqüência e a
disponibilidade sexual. A pessoa sob a influência deste gênio contrário,
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poderá usar alucinógenos como meio para atingir o êxtase espiritual.
Poderá abusar da confiança das pessoas, principalmente mulheres,
molestando-as sexualmente. Seu refinamento será uma mentira para atrair
suas vítimas.

13 - Yesalel
Tabela de nascimento: 01/abril – 13/junho – 25/agosto – 06/novembro –
18/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: yod/zain/lamed/Aleph/lamed/
Nome do anjo em números: 10/7/12/1/12
Carta do Tarot: Os Enamorados
Número de sorte: 6
Mês de mudança: junho
Exerce domínio sobre: os ilirianos 5
Planeta: Netuno
Hora: das 4:00 às 4:20 da manhã
Salmo: 97
Este anjo facilita nas amizades e atua na felicidade conjugal. Auxilia na
fácil compreensão de todas as situações.
Quem nasce sob esta influência, tem memória prodigiosa, intelectualidade
perfeita e grande capacidade para entender tudo de forma lógica,
mesmo os assuntos místicos ou religiosos. Lutará sempre pela união da
família, preservando a fidelidade. Produtor de grandes reconciliações, será
famosos e reconhecido por seu trabalho. Terá idéias envolvendo trabalhos
comunitários ligados à criação de instituições em defesa da família. Será
fiel na demonstração de amor a uma única pessoa. Sua grande
habilidade para aceitar a vida como ela é, sem nunca reclamar de nada,
fará com que esteja sempre rodeado de amigos aos quais compreende e
não julga. Será um profundo conhecedor de si mesmo, um filósofo nato.
Seu corpo espiritual funciona com perfeição.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como advogado especializado
em assuntos matrimoniais ou como conselheiro conjugal. Era participação
ativa em empresas ligadas a associações culturais ou de lazer.
Gênio contrário: domina o capricho, a tirania, a mentira, a frieza, a
ignorância, o erro e a incoerência. A pessoa sob a influência deste gênio
contrário, poderá ter o espírito limitado e mistificador, rir das pessoas que
estão aprendendo e escrever sobre assuntos que conhece apenas
superficialmente. Terá prazer em ver casais separados e a desunião da
família.
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14 - Mebahel
Tabela de nascimento: 02/abril – 14/junho – 26/agosto – 07/novembro –
19/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/beth/he/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 13/2/5/1/12
Carta do Tarot: Os enamorados
Numéro de sorte: 6
Mês de mudança: junho
Exerce domínio sobre: a Espanha
Planeta: Júpiter
Hora: das 4:20 às 4:40 da manhã
Salmo: 9
Anjo da justiça, da verdade e da liberdade, livra as pessoas que se sentem
prisioneiras ou deprimidas, protege os inocentes e faz conhecer a verdade.
Quem nasce sob esta influência, será um codificador de sonhos,
conhecedor das leis materiais e espirituais, que pratica sem utopia. Sempre
portador de boas notícias, será um magnífico defensor, de forma
desinteressada, das pessoas inocentes. Seu ego e forte presença de
espírito, marcarão seu dia-a-dia com a nobreza e dignidade nas ações. Às
vezes terá forte impressão de que está vivendo algo que já aconteceu em
outra dimensão, ou mesmo em outra vida. Terá grande facilidade de
adaptação e sua vida será uma transformação no sentido de uma
regeneração espiritual. Não perderá tempo com futilidades e em qualquer
ambiente que estiver será o centro das atenções pela sabedoria, bom
senso, serenidade e intuição. O anjo de guarda pede que mostre este
conhecimento, um legado de outras encarnações, para as pessoas que
necessitam de ajuda. Para isso terá o dom da oratória, forte capacidade
de escolha e discernimento.
Profissionalmente, poderá brilhar na advocacia, como autor de textos
jurídicos ou se especializando em processos nos quais usará mitos históricos
para provar suas teses. Sua luta por uma sociedade mais justa será
conhecida e reconhecida a nível internacional. Poderá promover atos
contra genocídios e tornar-se “imortal”.
Gênio contrário: domina a calúnia e a habilidade para mentir. A pessoa
sob a influência deste gênio contrário, poderá utilizar dinheiro para
incriminar o inocente e favorecer o culpado. Falará de uma ligação, que
não existe, com o mundo astral. Será um codificador severo, autor de leis
duras que exigem sacrifícios. Terá habilidade para manipular a baixa
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magia. Especialista em divórcios, poderá comprometer o cônjuge com
argumentos acusadores falsos.

15 - Hariel
Tabela de nascimento: 03/abril – 15/junho – 27/agosto – 08/novembro –
20/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: he/resh/yod/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 5/20/10/1/12
Carta do Tarot: O Enforcado
Número de sorte: 12
Mês de mudança: dezembro
Exerce domínio sobre: a Itália
Planeta: Marte
Hora: das 4:40 às 5:00 da manhã
Salmo: 93
Este anjo é invocado contra os incrédulos da religião. Sua influência está
ligada aos sentimentos religiosos, que se distinguem pela pureza. Ajuda a
descobrir tudo o que é útil e novo, protegendo as ciências e as artes.
Quem nasce sob esta influência, tem grande pureza de sentimentos, é
simples mas refinado para os valores materiais e sociais. Irresistivelmente
perfeito, terá tendência a estudos das ciências esotéricas, organizando
associações, promovendo conferências ligadas ao assunto e trabalho
para instituir a legalização nas atividades esotéricas ou alternativas.
Religião exaltada, terá grande iluminação que acontece de modo
consciente, instituindo ritos e costumes que poderão contribuir para a
expansão da espiritualidade. Terá poder para as invocações mágicas e
combaterá o materialismo para melhorar a existência humana. Deterá
sobre si na Terra, uma autoridade e uma inteligência analítica
extraordinária. Possuidor de um forte sentimento de justiça, encontrará
sempre a iluminação para a escolha do caminho que deverá seguir.
Realista, estará sempre com os pés no chão. Terá facilidade em aprender,
criar e estudar. Estará sempre bem humorado, mostrando que a vida é
simples sem dificulta-la. Seu anjo pede para fazer as coisas rapidamente
sem perder tempo, pois ele trabalha nessa dinâmica. Um ano seu
comparado ao de qualquer outra pessoa equivale a cinco anos vividos.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como professor, advogado,
artesão, restaurador e estudioso de pintura e objetos antigos.
Gênio contrário: domina os cataclismas e as guerras de religião. Influencia
os hereges na propagação de métodos perigosos, dificultando a
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descoberta de métodos novos e apoiando manifestações contrárias a
movimentos esotéricos. A pessoa sob a influência deste gênio contrário,
terá percepção individual e egoísta da espiritualidade, podendo intitularse guru ou guia espiritual, formando grupos para se fazer adorar. Será
brilhante defensor e propagador de doutrinas errôneas e grande
organizador de guerras religiosas a nível internacional.

16 - Hekamiah
Tabela de nascimento: 04/abril – 16/junho – 28/agosto – 09/novembro –
21/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: he/qof/mem/yod/he
Nome do anjo em números: 5/19/13/10/5
Carta do Tarot: O Carro
Número de sorte: 7
Mês de mudança: julho
Exerce domínio sobre: a França
Planeta: Marte
Hora: das 5:00 às 5:20 da manhã
Salmo: 87
Este anjo protege as pessoas que ocupam posições de comando. Ajuda a
combater os tratantes, obter vitória e libertar os oprimidos. Interfere na
coragem e fidelidade.
Quem nasce sob esta influência, tem uma aura natural de paz. Sua
sinceridade é refletida através da nobreza e autoridade da sua
personalidade e prestígio. Fiel a seu juramento, tem caráter franco, leal e
bravo, suscetível às questões de honra. É extremamente preocupado com
sua família e seus filhos terão sempre prioridade, mesmo que o casamento
tenha acabado. Querido por todos será sempre respeitado pela
sensibilidade que possui. Viverá cada minuto de sua vida com muita
ternura, amor, esperança e desejará para todos uma existência tão digna
quanto a sua.; gostará de estar sempre mudando tudo, desde a posição
dos móveis, restauração e pintura de sua casa, até a aparência física
com a qual tem muito cuidado e atenção. Muito sensual, apreciará
guardar imagens dos seus amores, como exteriorização dos sentimentos do
passado.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso trabalhando no legislativo, corte
suprema, justiça ou por sua grande facilidade em falar diferentes idiomas,
em atividades ligadas à cultura. Poderá exercer ainda profissões relativas
a finanças, mercado financeiro, jornalismo, relações públicas,
comunicações ou aquelas ligadas à arte, beleza e estética.
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Gênio contrário: domina as traições, a infidelidade, a sedução e a
rebelião. A pessoa sob a influência deste gênio contrário, poderá obter
dinheiro ilegal, como em compra e venda de carros roubados, usar a
força física para se fazer entender e difundir drogas perigosas. Poderá fazer
uso de cartas anônimas e envolver-se em tramas na vida familiar.
Hipnotizador, “médium consciente”, poderá usar práticas orientais para
arruinar o que as pessoas consideram santo ou religioso.
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Capítulo 9
Tronos
Definição: é o nome dado à categoria angelical, que inspira os homens à
arte e à beleza. São representados nas pinturas como anjos jovens, bonitos,
segurando uma harpa, uma cítara ou algum outro instrumento musical.
Príncipe: Tsaphkiel (Auriel).
Seu encontro com Deus: mar, lagos, montanhas abertas, com sol, luz,
claridade e música.
Número de sorte: 3
Países ou cidades onde existe um elo kármico: Irlanda, Polônia, Hungria,
Alemanha, Áustria, Inglaterra, Holanda, Milão, Amsterdã, Veneza, Nova
York, Moscou.
Gênio contrário: domina a agressividade, a vingança, o isolamento e a
repressão.
Dia da semana: sábado
Planta: quebra-pedra (phyllanthus niruri)
Carta do Tarot: A Imperatriz
Letra hebraica: ghimel
Mapa astral: analise onde está a regência do planeta saturno.
Manifestação: eles se manifestam quando existe um pouco de umidade
no ar.
Representação: o verão, o sol aquecendo a terra.
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Personalidade: são extremamente sentimentais e estão sempre prontos a
ajudar. Mesmo que não tenham tido oportunidades para estudar, sabem
falar com perfeição sobre qualquer assunto. Exteriormente passam a idéia
de retraídos e tímidos, mas na realidade, são desconfiados e procuram
evitar situações que possam lhes causar sofrimentos. Questionam sobre
tudo, principalmente as religiões, mas sentem grande necessidade de
acreditar em algo de forma religiosa, por isso, adoram consultas
oraculares. Têm facilidade em fazer projeção astral e cortar através dos
sonhos, coisas ruins que poderiam acontecer. Os pesadelos que costumam
ter com freqüência, são na realidade os cortes feitos através de seu espírito
em comunhão ao seu anjo de guarda. Têm o grande defeito de não
saberem se impor, por isso, sentem dificuldade em dizer “não”, ficando
magoados com facilidade e sofrendo calados com certas atitudes das
pessoas que querem bem. São românticos e gostam de ficar sozinhos,
ouvindo música ou apenas em silêncio. Doces, ternos, só conseguem
produzir no trabalho quando está tudo bem; principalmente o lado afetivo.
Não gostam de agir de forma instintiva, impensada; ouve sempre sua voz
interior, seu coração.
Pontos fracos no corpo humano:
-

seios (necessidade, muitas vezes incompreendida, em tratas todos
como “filhos”).
Ovários (é o ponto de criação. Negação da criatividade).
Trompas (dificuldade em verbalizar os sentimentos criativos)
Anemia leve (falta de confiança).

Problemas kármicos de saúde:
-

cicatrização ou recuperação difíceis.
dilatação do estômago (forma de proteção para ir à luta).
retenção de líquidos, problemas de pressão, água no corpo
(excesso de intuição não liberada, medo).

Profissões: professor, advogado, astrólogo, psicólogo (em trabalhos com
adolescentes), médico pediatra, pedagogo, músico, poeta, artista plástico
ou teatral, dançarino, artesão e em atividades ligadas com a natureza.
Trabalho: por seu forte instinto fraternal, geralmente a profissão está
associada a interesses conjuntos ou comunitários. Não terão problemas em
trabalhar com sócios, se estes forem de certa forma ligados à família. Não
gostam de investir em sua própria causa. Sabem se mostrar tranqüilos em
todas as situações, passando uma grande segurança. Por isso são sempre
requisitados para gerenciamento de pessoal.
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Sentimentalmente: são um pouco complicados, podendo às vezes,
confundir amizade com amor. Muitos pacientes têm tendência a ficar
esperando sozinhos o amor ideal, agarrados a lembranças do passado.
Ambiente: para ancorar em sua casa, um anjo da qualidade Trono
necessita de música e tranqüilidade.
Ligação com o Mestre Ascensionado: VENUSIANO, protetor do sagrado
mistério, da arte, da paz e da graça. Paulo Venusiano, prestou serviços na
Atlântida, depois partiu para o Peru. Ele ensina a controlar “as forças” e
não exorcizá-las.
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Anjos da Qualidade Trono
17 - Lauviah
Tabela de nascimento: 05/abril – 17/junho – 29/agosto – 10/novembro –
22/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: lamed/Aleph/vau/yod/he
Nome do anjo em números: 12/1/6/10/5
Carta do Tarot: O Carro
Número de sorte: 7
Mês de mudança: julho
Exerce domínio sobre: a Alemanha
Planeta: Sol
Hora: das 5:20 às 5:40 da manhã
Salmo: 8
Este anjo é invocado contra os tormentos do espírito, a tristeza e predispõe
ao bem dormir. Favorece as altas ciências, as descobertas maravilhosas e
faz revelações em sonhos.
Quem nasce sob esta influência, tem habilidade para entender
mensagens e revelações simbólicas. O mundo astral é manifestado através
do inconsciente, ocorrendo visões, premonições, ou mesmo imagens de
mundos superiores. Suas faculdades psíquicas são manifestadas nos
pequenos detalhes, como na música, na poesia, na literatura e na filosofia.
Seu resgate na Terra é muito bonito, pois a nobreza de caráter do seu
espírito irradia uma luz muito intensa. Interiormente sabe da sua porção
“mágica”, capaz de conseguir tudo que quiser, principalmente quando o
pedido é feito para alguma outra pessoa. O que sonha realizar, torna
realidade. Poderá ser o esteio de sua família ou grande apoio no local de
trabalho. As suas coisas materiais serão conseguidas através de muita luta
ou mesmo sofrimento. Terá uma reação agradável, cordial e reconfortante
para com as pessoas próximas. Entenderá a tristeza, pois saberá conhecer
os mecanismos internos do ser humano. Gostará da cabala, da filosofia e
será uma pessoa culta. Seu anjo de guarda lhe cobra muita leitura, de
todos os tipos, desde um jornal até os livros especializados.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso em atividades ligadas à medicina,
filosofia, esoterismo e comunicação social ou como fabricante de
brinquedos, aparelhos elétricos, papéis (livros) ou produtos farmacêuticos,
principalmente aqueles ligados ao sono.
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Gênio contrário: domina o ateísmo, a vida perniciosa e a mentira. A
pessoa sob a influência deste gênio contrário, poderá ser um falso profeta
ou mago, um bom “vivant”, atacar os dogmas religiosos, fabricar drogas
maléficas, livros ou objetos que defendam doutrinas errôneas.

18 - Caliel
Tabela de nascimento: 06/abril – 18/junho – 30/agosto – 11/novembro –
23/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: khaf/lamed/yod/Aleph/lamed.
Nome do anjo em números: 11/12/10/1/12
Carta do Tarot: A Roda da Fortuna
Número de sorte: 10
Mês de mudança: outubro
Exerce domínio sobre: A Polônia
Planeta: Mercúrio
Hora: das 5:40 às 6:00 da manhã
Salmo: 7
Este anjo auxilia contra as adversidades, ajuda a conhecer a verdade nos
processos, a triunfar os inocentes e a confundir as pessoas malvadas.
Quem nasce sob esta influência, é inteligente, irreverente, carismático e
possui forte magnetismo pessoal. Tem extraordinária intuição quando o
assunto refere-se a descobrir a verdade, bastando um olhar para
identificar a verdadeira intenção. Não gosta do que é vago, abstrato,
querendo sempre entender tudo em todos os detalhes. Grande
sagacidade, enorme paciência e perseverança, analisa qualquer situação
de forma fria e objetiva. É incorruptível, ama a justiça, a verdade e a
integridade, analisando com amor cada pequena manifestação da vida
cotidiana. Sua lógica será inatacável. É um verdadeiro “mago” que
consegue realizar milagres, porque sua fé é inabalável.
Profissionalmente, poderá ter sucesso como advogado, jornalista, escritor e
em atividades relativas à magistratura.
Gênio contrário: domina a intriga, a magia negra, a perversidade e o
gosto pelo escândalo. A pessoa sob a influência deste gênio contrário,
poderá ser um grande mentiroso, autor de cartas anônimas e escritos
caluniadores ou difamadores. A justiça será pretexto, para manifestações
de raiva ou vingança. Poderá envolver-se em processos escandalosos,
para atender altos dignatários.
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19 - Leuviah
Tabela de nascimento: 07/abril – 19/junho – 31/agosto – 12/novembro –
24/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: lamed/vau/vau/yod/he
Nome do anjo em números: 12/6/6/10/5
Carta do Tarot: O Enforcado
Número de sorte: 12
Mês de mudança: dezembro
Exerce domínio sobre: a Hungria
Planeta: Vênus
Hora: das 6:00 às 6:20 da manhã
Salmo: 39
Este anjo ajuda a obter a graça de deus e atua sobre a memória e a
inteligência.
Quem nasce sob esta influência é amável, jovial, modesto em suas
palavras e simples em sua maneira de ser. Suportará todas as adversidades
com paciência e resignação, pois sabe que isto é uma forma de evolução
material e espiritual. Extremamente curioso, estará sempre disposto a
aprender e passar cada experiência realizada. Terá refinamento cultural e
amará a música, a poesia e as artes em geral. Terá proteção angelical
contra os adversários, contra aqueles que tentarem prejudica-lo ou que
usarem seu nome impropriamente. Esta proteção é como uma grande
muralha de luz etérica, invisível aos olhos das pessoas comuns. Terá
completo domínio sobre os acontecimentos de sua vida. Alcançará a
graça de Deus quando permanecer firme e decidido na luta por seus
ideais.
Profissionalmente, poderá obter sucesso em atividades relativas à
arqueologia, museus e na conservação da memória do passado através
de arquivos e livros. Como hobby poderá trabalhar com a fabricação de
objetos para entrar em contato com os anjos ou com manuais para
desenvolver e fortificar a memória.
Gênio contrário: domina a imoralidade, o desgosto, as perdas, o deboche
e o desespero. A pessoa sob a influência deste gênio contrário poderá
utilizar objetos de uso pessoal para fazer trabalhos de “amarração”, feitiços
e patuás. Estará contra as leis morais e sociais e interpretará de maneira
maldosa os textos arcaicos e/ou sagrados. Poderá ter uma visão
apocalíptica do mundo.
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20 - Pahaliah
Tabela de nascimento: 08/abril – 20/junho – 01/setembro – 13/novembro –
25/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: phe/he/lamed/yod/he
Nome do anjo em números: 17/5/12/10/5
Carta do Tarot: A Morte
Número de sorte: 13
Mês de mudança: janeiro e/ou abril
Exerce domínio sobre: Moscou
Planeta: Lua
Hora: das 6:20 às 6:40 da manhã
Salmo: 119
Este anjo ajuda a descobrir todos os enigmas das religiões e auxilia a
conversão dos povos ao cristianismo. Domina a religião, a moral, a
teologia e ajuda a encontrar a vocação certa.
Quem nasce sob esta influência, desenvolve desde cedo uma
personalidade muito forte; é um autêntico combatente, lutando sempre
pelos grandes ideais. É um grande otimista, mestre na arte de discernir e
gosta de viver me paz com todos. Traz para esta vida todas as
experiências que já teve, principalmente as ligadas à família e filhos. Não
sabe viver só, necessitando para ser feliz, de um companheiro fiel.
Aparenta menos idade do que realmente tem e um jeito de quem tem
muito dinheiro, apesar de muitas vezes ao ter quase nada. Seu anjo
influencia de modo energético, quando se acomoda a alguma situação.
O trabalho em conjunto com os anjos o ajudará materialmente. Estudará a
cabala iniciática e entenderá que o mundo invisível é tão harmônico
quanto o visível. Será um intelectual, estudioso de vários temas em todas as
áreas.
Profissionalmente, terá tendência para seguir a carreira jornalística ou
qualquer outra da área de comunicação social. Poderá ser um grande
pregador, que viverá da oratória, discursos e palestras. Aptidão para
trabalhos manuais ou atividades relativas a antiguidades. Se quiser,
também poderá trabalhar com esoterismo.
Gênio contrário: quem nasce sob a influência deste anjo contrário, poderá
ser um fanático religioso, libertino, explorador da prostituição e incapaz de
captar a espiritualidade que existe nas pessoas. Grande vedete de
cerimonial religioso, poderá lesar financeiramente as pessoas de boa fé.
Egoísta, se intitulará dono da verdade, ditando regras, que não costuma
seguir.
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21 - Nelchael
Tabela de nascimento: 09/abril – 21/junho – 02/setembro – 14/novembro –
26/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: noun/lamed/khaf/Aleph/lamed.
Nome do anjo em números: 14/12/11/1/12
Carta do Tarot: O Papa
Número de sorte: 5
Mês de mudança: maio
Exerce domínio sobre: a Boêmia
Planeta: Mercúrio
Hora: das 6:40 às 7:00 da manhã
Salmo: 30
Este anjo é invocado para destruir o poder do inimigo, contra as calúnias
ou pessoas que utilizam sortilégios para tirar proveito próprio contra os
inocentes. Domina a astronomia, a astrologia, a geologia, a matemática e
todas as ciências exatas.
Quem nasce sob esta influência, demonstra muita serenidade, moderação
nas palavras, equilíbrio entre o espiritual e o material. Tem forte
capacidade de liderança, autocontrole, paciência. Busca sua
estabilidade financeira, perseguindo seu ideal a qualquer custo, não
aceitando perdas. Dotado de grande inteligência e imaginação, tem
maturidade e domínio sobre seu “eu”. Procura sempre a harmonização de
todos na família, embora muitas vezes, sinta-se incompreendido por seus
membros. Tendência a ser um solitário sempre em busca do par ideal. Ama
o belo e detesta o que é feio e vulgar. Será muito querido e respeitado em
seu ambiente de trabalho. Refinado, amante da poesia e da pintura,
gosta de presentear as pessoas com flores. Poderá pesquisar
cientificamente o conhecimento transcendental, através de leituras de
textos antigos, transcodificados com o uso da informática. Sua missão será
unir a ciência e a arte com a religião. Gostará de desenvolver sua
mediunidade através das ciências esotéricas, mas sempre de forma
analítica. Será do tipo “ver para crer”.
Profissionalmente, poderá ter sucesso lecionando matemática, geográfica,
filosofia, geometria, administração, computação; trabalhando como
psicólogo ou assistente social.
Gênio contrário: domina o erro, a violência, a agressividade, a ignorância
e o preconceito. A pessoa sob a influência deste anjo contrário, poderá
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facilitar a promulgação de leis errôneas. Em sua visão do futuro haverá
trabalho só para a máquina, anulando o valor do homem na empresa.

22 - Ieiaiel
Tabela de nascimento: 10/abril – 22/junho – 03/setembro – 15/novembro –
27/janeiro
Nome do anjo em letra hebraicas: yod/yod/yod/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 10/10/10/1/12
Carta do Tarot: O Carro
Número de sorte: 7
Mês de mudança: julho
Exerce domínio sobre: a Inglaterra
Planeta: Mercúrio
Hora: das 7:00 ás 7:20 da manhã
Salmo: 120
Este anjo domina a fortuna, o renome, a diplomacia e o comércio.
Influencia nas viagens e na descoberta de novos caminhos ou vocações.
Quem nasce sob esta influência tem o espírito norteado pelo princípio da
mudança, porque sabe que nada é permanente e por isso não se pode
desperdiçar nenhum momento da vida. Original e exótico no pensar e no
agir, é muitas vezes considerado um mágico, um louco. Tem ideais
filantrópicos, é generoso, detesta o sofrimento humano e estará sempre
trabalhando pelo bem comum. Terá necessidade de viajar, conhecer o
mistério de outros países, desvendar pontos obscuros. Médium de
excelente grau de paranormalidade, será procurado por pessoas que,
acreditando na sua força, buscarão conforto em suas previsões ou
pressentimentos. Será compreensivo, diplomático, com grande habilidade
´para captar o pensamento das pessoas com as quais convive, para
melhorar suas vidas. Está sempre distribuindo alegria e todos gostam de
viver ao seu lado.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como professor, psicólogo, ator e
em atividades que lhe permitam estar sempre viajando.
Gênio contrário: domina o racismo, a pirataria, a apropriação indébita e o
plágio. A pessoa sob a influência deste gênio contrário, poderá explorar e
oprimir seus subalternos, viver sofisticadamente a custa de outras pessoas.

70

23 - Melahel
Tabela de nascimento: 11/abril – 23/junho – 04/setembro – 16/novembro –
28/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/lamed/he/Aleph/lamed.
Nome do anjo em números: 13/12/5/1/12
Carta do Tarot: o Carro
Número de sorte: 7
Mês de mudança: julho
Exerce domínio sobre: a Irlanda
Planeta: Lua
Hora: das 7:20 às 7:40 da manhã
Salmo: 120
Este anjo protege contra as armas e os assaltos. Domina a beleza e auxilia
a viajar a salvo. Exerce influência sobre a natureza, especialmente o
plantio e conhecimento sobre ervas para cortar todos os males do corpo.
Quem nasce sob esta influência, é absolutamente correto, gosta de tudo
colocado em ordem e nunca adia o que deve ser feito. Tem o domínio da
comunicação, expressa com clareza seus sentimentos, embora possa
parecer tímido e introvertido, num primeiro contato com pessoas
desconhecidas. Tem fortes premonições, sobre fatos que acontecem
quando menos se espera. A filosofia espiritualista o atrai, é um iluminado.
Será audacioso, capaz de empreender expedições diferentes e perigosas
e executar trabalhos exóticos. Será um ecologista ativo, expert em plantas
curativas. Terá extraordinária intuição para conhecer os problemas das
pessoas ou seus segredos mais íntimos, ajudando-as através de seus
conhecimentos sobre os segredos das plantas. Acredita que Deus está
verdadeiramente presente na natureza.
Profissionalmente, poderá ter sucesso como botânico, biólogo,
fitoterapeuta, bioquímico, escritor de livros sobre as virtudes das plantas e
em qualquer atividade relacionada com as plantas e a natureza. Como
hobby, poderá viver em chácaras ou fazendas cultivando plantas exóticas
e ou medicinais.
Gênio contrário: domina a mentira, o charlatanismo e o uso indevido dos
conhecimentos sobre a natureza. A pessoa sob a influência deste gênio
contrário, poderá fazer parte de seitas que incentivam o uso de drogas,
vender poções milagrosas, facilitar a propagação de doenças sexuais,
cultivar plantas nocivas ou difundir o tráfico de drogas.
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24 - Haheuiah
Tabela de nascimento: 12/abril – 24/junho – 05/setembro – 17/novembro –
29/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: he/he/vau/yod/he
Nome do anjo em números: 5/5/6/10/5
Carta do Tarot: O Imperador
Número de sorte: 4
Mês de mudança: abril
Exerce domínio sobre: a Itália antiga 6
Planeta: Vênus
Hora: das 7:40 às 8:00 da manhã
Salmo: 32
Este anjo ajuda a obter a graça e a misericórdia de Deus, protege os
exilados, os prisioneiros e as pessoas que estão sofrendo penalidades legais
injustamente. Protege contra os animais nocivos, assaltos a carros, colisões
e a violência dos assassinos.
Quem nasce sob esta influência, tem ligação kármica com os pais e
provavelmente mora junto com a família. Dotado de grande poder
espiritual, amadurecimento e discernimento, é o grande amigo, o
companheiro com quem todos gostam de conviver. Possui inteligência
analítica e procura respostas dentro dos conceitos religiosos, para tudo
que se passa no mundo. Dignidade e respeito, são componentes que
marcam sua forte personalidade. Ótimo administrador, dotado de uma
sorte natural para os negócios, poderá envolver-se na recuperação de
pessoas que tiveram problemas com a justiça, oferecendo oportunidade
de trabalho, apoio financeiro e moral. Terá grande preocupação com o
aspecto da segurança, tanto familiar, como do grupo ou comunidade.
Poderá ter acesso aos meios de comunicação, rádio e televisão e criar
polêmica nos programas de debate.
Profissionalmente, fará sucesso como político, advogado defensor dos
direitos humanos ou em qualquer atividade relacionada com ciências
exatas e segurança. Apreciador das artes, adora estudar e seu hobby será
a leitura.
Gênio contrário: domina a violência, o seqüestro, o terrorismo. A pessoa
sob a influência deste gênio contrário, poderá através de seus escritos,
incitar as pessoas a crimes e violência. Poderá ser protetor de delinqüentes
e praticar crimes em nome da religião ou da espiritualidade, fazendo uso
de “entidades”.
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Capítulo 10
Dominações
Definição: é o nome dado à categoria angelical, que auxilia nas
emergências ou conflitos que devem ser resolvidos imediatamente.
Príncipe: Tsadkiel (Uriel)
Seu encontro com Deus: campo, espaços abertos, planícies floridas,
grandes árvores.
Número de sorte: 3
Países ou cidades onde existe um elo kármico: Austrália, Hungria, Índia,
China, Peru, Pequim
Gênio contrário: domina a insegurança, a agressão verbal ou física,
tendência à fantasia exagerada e à obsessão.
Dia da semana: sexta-feira
Planta: manjerona, pessegueiro ou figueira
Carta do Tarot: O Imperador
Letra hebraica: daleth
Mapa astral: analise onde está a regência do planeta Júpiter.
Manifestação: esses anjos se manifestam com clima temperado, em
lugares ventilados frescos e bem iluminados.
Representação: final do outono
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Personalidade: são muito independentes, um pouco rebeldes e não
aceitam críticas. Dotados de grande vitalidade, adoram viagens e
qualquer atividade que envolva movimento. Gostam de viver
intensamente, adoram o perigo e quando arriscam nunca perdem. Lidam
com qualquer tipo de problema, apesar de que karmicamente, como
prova de tolerância, convivem com pessoas frustradas pela condição
sócio-econômica. Dentro do ambiente familiar sentem-se muitas vezes
como peixes fora d’água, tornando-se por demais francos ou agressivos.
Buscam a auto-afirmação espiritual, querendo sempre sublimar a matéria.
Sua meta é vencer.
Pontos fracos no corpo humano:
- bacia (dificuldade em aceitar novidades ou sugestões).
- aparelho respiratório (desespero em querer fazer tudo ao mesmo
tempo).
- Fígado (acúmulo de raiva ou emoções primitivas).
Problemas kármicos de saúde:
- parte inferior da coluna vertebral (excesso de responsabilidade; quer
fazer tudo sozinho).
- Hérnia de disco (inflexibilidade, não tolera indecisão).
- Cabelo (nervoso, negação da espiritualidade).
Profissões: pintor, fotógrafo, político, escritor, juiz, advogado, psicólogo,
criador de animais, guia turístico, comissário de bordo, piloto de avião ou
carro, jogador de futebol.
Trabalho: procuram sempre ir mais alto e mais longe. Não gostam de
banalidades ou mediocridades. Sensíveis, ativos e muito impulsivos, podem
atingir o sucesso antes de chegar a uma fase mais madura. Não se
desencorajam facilmente e enfrentam sem medo os desafios da vida. Têm
boas chances de serem bem sucedidos em atividades ligadas à aventura,
pois estão mais predispostos a uma vida movimentada do que sedentária.
Sentimentalmente: entusiasmam-se com muita facilidade, depositando
plena confiança em todos. O que pode acontecer com freqüência, é
uma desagradável sensação de estarem sempre sendo traídos. Fiéis,
discretos, independentes, geralmente escolhem parceiros de posição
social diferente da sua.
Ambiente: para ancorar em sua casa, um anjo da qualidade Dominação
necessita de ambiente místico, com presença de oráculos (prática de
tarot, runas, búzios, etc) e queima de incenso.
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Ligação com a Mestre Ascensionada: NADA (Chohan do 3o. raio). Foi uma
sacerdotisa na Atlântica. Auxilia os psicólogos, consultores jurídicos e
funcionários de governo a obterem luz. Ajuda a ter maestria na fala terrena
e fluência na língua dos anjos.
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Anjos da Qualidade Dominação
25 - Nith-Haiah
Tabela de nascimento: 13/abril – 25/junho – 06/setembro – 18/novembro –
30/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: noun/tau/he/yod/he.
Nome do anjo em números: 14/22/5/10/5
Carta do Tarot: A Força
Número de sorte: 11
Mês de mudança: novembro
Exerce domínio sobre: os magos
Planeta: Saturno
Hora: das 8:00 às 8:20 da manhã
Salmo: 9
Este anjo ajuda a descobrir a verdade nos mistérios esotéricos, domina as
revelações, influencia a paz através do conhecimento da verdade. Gosta
de práticas “mágicas”, seguindo as leis divinas.
Quem nasce sob esta influência, possui serenidade, moderação, equilíbrio,
auto-controle, harmonia e paciência. Assim, consegue com mais
facilidade que os outros, estabilidade emocional, profissional e material.
Benevolente mesmo com os inimigos, vive de maneira plena, tem alegria e
prazer em viver. Sua vida não tem travas ou limites. Geralmente um
autodidata, é bem informado sobre qualquer assunto. Poderá possuir um
grande poder paranormal e inspiração para dominar as ciências
esotéricas. Terá curiosidade sobre a ciência do mal, para poder ataca-la
através do bem e da bondade. Saberá entender e conjurar as orações
para os elementais, fazendo revelações através do seu carisma,
influenciando assim o comportamento das pessoas. Amará a paz, a
solidão, a contemplação e os mistérios da natureza. Desde criança
entenderá o significado das coisas, não sendo nunca um questionador,
mas sim, um observador. Terá forte proteção dos ancestrais.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como psicólogo, escritor, cientista
ou em qualquer atividade ligada ao esoterismo.
Gênio contrário: domina a magia negra (cultos a satã), a prostituição e a
maldade. A pessoa sob a influência deste gênio contrário, poderá usar as
forças do mal para vingança, usar animais em rituais de sacrifício, ser autor
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de fórmulas de encantamento, causar mal à natureza (homens, animais e
produtos da terra) e fazer pactos com o demônio.

26 - Haaiah
Tabela de nascimento: 14/abril – 26/junho – 07/setembro – 19/novembro –
31/janeiro
Nome do anjo em letras hebraicas: he/Aleph/Aleph/yod/he
Nome do anjo em números: 5/1/1/10/5
Carta do Tarot: O Louco
Número de sorte: 4
Mês de mudança: abril
Exerce domínio sobre: os sarracenos 7
Planeta: Lua
Hora: das 8:20 às 8:40 da manhã
Salmo: 118
Este anjo ajuda a ganhar ou fazer os processos e julgamentos favoráveis à
sua causa, ajuda o homem a contemplar as coisas e os atos divinos.
Domina a política, os diplomatas, os embaixadores e influencia os
jornalistas.
Quem nasce sob esta influência, é justo, benevolente, gosta de afetos
sólidos, tem apreço pelas soluções lógicas e é dotado de compaixão e
equilíbrio. Sabe que as leis terrenas podem e devem ser mudadas. Respeita
as leis do Universo, pois estas nunca podem ser transgredidas e considera a
palavra destino, como sinônimo de mudança e renovação. Trabalha
incansavelmente em busca de conhecimento, para edificar seus ideais.
Gosta de viajar e se adapta facilmente ao clima, às pessoas e ao idioma.
Graças a sua personalidade marcante e à beleza de seu caráter, terá
acesso às mais altas esferas sociais e governamentais. Mensageiro da paz,
será um colaborador consciente da providência divina, com uma missão
transcendental. Será um instaurador da ordem divina, um chefe secreto da
alta magia branca (mesmo sem ter consciência disto, pois seu espírito está
ascensionado, não significando que seu corpo esteja também).
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como guia turístico, piloto, político
ou trabalhando com oráculos.
Gênio contrário: domina a ambição, a traição, a conspiração, a
indiscrição e a magia negra. A pessoa sob a influência deste gênio
contrário não saberá guardar segredos, fará oposição as causas justas,
violará correspondências e tratará mal as pessoas que querem ajudá-la.
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27 - Ierathel
Tabela de nascimento: 15/abril – 27/junho – 08/setembro – 20/novembro –
01/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: yod/resh/tau/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 10/20/22/1/12
Carta do Tarot: A Força
Número de sorte: 11
Mês de mudança: novembro
Exerce domínio sobre: os coptas 8
Planeta: Saturno
Hora: das 8:40 às 9:00 da manhã
Salmo: 139
Este anjo ajuda a confundir os conspiradores, protege contra as pessoas
que nos atacam judicialmente, interfere na propagação das luzes e na
libertação da sociedade.
Quem nasce sob a influência deste anjo, é inteligente, equilibrado e
maduro. Consegue equilibrar seus instintos individuais aceitando, sem
necessariamente segui-los, os conselhos e demonstrações de carinho de
todos. Tem forte iniciativa e perseverança, sua vida clara e plena de
alegria, sustenta uma aparência nobre e refinada. Terá proteção contra
qualquer tipo de força negativa e seu poder de ação é invencível. Fará
tudo de modo lúcido e ponderado, por isso, suas iniciativas geralmente o
levam ao sucesso. Terá uma enorme capacidade para conhecer o futuro,
seja através dos oráculos, sonhos, projeções, re-avaliando constantemente
suas atitudes. Será defensor das ciências e das artes e mobilizará um
grande número de pessoas por um ideal. Será um ser harmônico com
plena visão e compreensão do mundo.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como escritor, jornalista, assistente
social ou qualquer atividade ligada à cultura e lazer.
Gênio contrário: domina a ignorância, a intolerância e a violência. A
pessoa sob a influência deste gênio contrário poderá ser um defensor de
sistemas autoritários, apoiando a exploração do trabalho escravo. Poderá
praticar atos bárbaros e viver num mundo utópico e inacessível.
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28 - Seheiah
Tabela de nascimento: 16/abril – 28/junho –09/setembro – 21/novembro –
02/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: shi/Aleph/he/yod/he
Nome do anjo em números: 21/1/5/10/5
Carta do Tarot: Os Enamorados
Número de sorte: 6
Mês de mudança: junho
Exerce domínio sobre: o Iraque
Planeta: Júpiter
Hora: das 9:00 às 9:20 da manhã
Salmo: 70
Este anjo auxilia contra os tormentos, as doenças e os parasitas. Protege
dos incêndios, das maldades e ruína dos negócios. Favorece a vida longa.
Quem nasce sob esta influência terá bom senso, agirá com prudência e
sabedoria. Resistirá a tudo com dignidade e tudo em sua vida funcionará
de modo perfeito. Autêntico, verdadeiro, consegue sempre sair-se bem
nas situações mais caóticas, devido às idéias luminosas que surgem
repentinamente, com a ajuda do anjo. Sua força espiritual está
intimamente ligada aos anjos curadores e mesmo sem saber, de forma
inconsciente, ajuda a melhorar o sofrimento humano. Terá sempre uma
palavra de otimismo para ajudar as pessoas (principalmente da família),
em qualquer situação de insegurança, pois está sempre em sintonia com
todas as forças divinas. Tem pressentimentos quando o assunto diz respeito
a viagens. Se seu coração diz “não”, é melhor ouvi-lo.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso trabalhando em áreas ligadas à
administração pública, escrevendo livros, matérias para rádio e televisão
ou nos estudos da homeopatia e acupuntura.
Gênio contrário: domina as catástrofes, os acidentes, a negligência, a
desorganização. As pessoas sob a influência deste gênio contrário, podem
prejudicar seus semelhantes fazendo uso descuidado de produtos de
beleza (injeções de silicone, maquiagem definitiva) ou participando da
produção de equipamentos com defeito, para baratear a produção.
Muitas vezes, não refletem antes de agir, provocando insegurança entre
todos com quem convive. Poderão provocar incêndios, por suas atitudes
negligentes.
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29 - Reyel
Tabela de nascimento: 17/abril – 29/junho – 10/setembro – 22/novembro –
03/fevereiro
Nome do anjo em letra hebraicas: resh/yod/yod/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 20/10/10/1/12
Carta do Tarot: A Justiça
Número de sorte: 8
Mês de mudança: Agosto
Exerce domínio sobre: o Peru
Planeta: Marte
Hora: das 9:20 às 9:40 da manhã
Salmo: 53
Este anjo é invocado contra os hereges e as pessoas que nos prejudicam,
consciente ou inconscientemente. Domina todos os sentimentos religiosos
e a meditação.
Quem nasce sob esta influência, se distinguirá por suas qualidades, por seu
zelo em propagar a verdade e destruir os escritos falso e caluniadores. Sua
conduta será exemplar, amará a verdade, a paz, a justiça, a tradição, a
liberdade e o silêncio. Seguirá as regras divinas conforme sua consciência
e dirigirá associações de caridade ou místicas, com o lema de não
corrupção. Sua existência na Terra está passando por um nível muito
elevado, que pode ser notado quando sem saber o porque, retoma o
caminho certo, do qual nunca deveria ter se afastado. A recompensa pelo
seu esforço, será uma excelente renovação de vida e libertação de laços
kármicos negativos. Sua vida é uma exaltação, iluminada através da sua
escolha espiritual. Deverá ter cuidado para não criar sentimentos de culpa
em relação à problemas familiares, pois todos estão passando por uma
evolução sem perdas, mas com renovação. Sua casa estará sempre
limpa, arrumada, enfeitada com flores e exalando perfume de incenso.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como pintor, escultor ou escritor,
pois seu anjo se manifesta através da arte e da pintura.
Gênio contrário: domina o fanatismo, a hipocrisia, o egocentrismo e o
preconceito racial. A pessoa sob a influência deste gênio contrário,
desconfia da boa fé dos outros, ridiculariza tudo, usando a expressão
“circo” ou “palhaço” para as pessoas que ajudam os semelhantes e quer
transformas as filosofias ou a religião em coisas sem importância.
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30 - Omael
Tabela de nascimento: 18/abril – 30/junho – 11/setembro – 23/novembro –
04/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: vau/mem/Aleph/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 6/13/1/1/12
Carta do Tarot: Os Enamorados
Número de sorte: 6
Mês de mudança: junho
Exerce domínio sobre: a Índia
Planeta: Sol
Hora: das 9:40 às 10:00 da manhã
Salmo: 70
Este anjo ajuda as pessoas que estão em desespero a ter mais paciência.
Domina a proteção ao reino animal e influi na perpetuação das espécies
e das raças. Influencia os químicos, os médicos e os cirurgiões.
Quem nasce sob esta influência é extremamente justo e vive em harmonia
com seu universo. Por ser superprotegido por seu anjo, terá uma confiança
inabalável em si mesmo e lutará sempre por grandes ideais. Amará os
animais, a natureza e os homens com uma grande sinceridade. Terá
conhecimento geral de todas as áreas, estando sempre re-avaliando as
situações em busca de uma visão mais objetiva. Os anjos predizem a
vitória, sucesso e realização em todos os sentidos, mas caberá a cada um
escolher a caminhada sobre as linhas do destino.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como pediatra, obstetra, cirurgião,
político ou em qualquer atividade relativa à puericultura, química e
anatomia.
Gênio contrário: domina a indiferença, a violência contra os animais, a
propagação de erros e os fenômenos monstruosos. A pessoa sob a
influência deste gênio contrário, poderá ser favorável à idéias nazistas,
fabricar produtos químicos mortais para causar destruição, ser a favor da
eutanásia, negar os filhos e sentir irresistível atração sexual por crianças e
adolescentes.
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31 - Lecabel
Tabela de nascimento: 19/abril – 01/julho – 12/setembro – 24/novembro –
05/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: lamed/khaf/beth/Aleph/lamed.
Nome do anjo em números: 12/11/2/1/12
Carta do Tarot: A Força
Número de sorte: 11
Mês de mudança: novembro
Exerce domínio sobre: a China
Planeta: Sol
Hora: das 10:00 às 10:20 da manhã
Salmo: 70
Este anjo protege as pessoas que trabalham com a agricultura e é
invocado para se obter luz na resolução dos problemas mais difíceis.
Quem nasce sob esta influência é dotado de muita coragem para
enfrentar os mais difíceis obstáculos; mas deverá ter cautela com o poder,
pois o abuso do domínio é tão prejudicial quanto a força bruta. Terá
proteção natural e sua fortuna virá pelo seu talento. Seu “eu” superior
programa em seu “eu interior, um dom magnífico para estudar e aplicar
seus conhecimentos na natureza, para o bem estar da comunidade.
Apreciará os livros antigos de história e arqueologia. Terá grande
curiosidade em saber o que teria acontecido em outras encarnações,
para responder as dúvidas de sua alma e entender sua existência. Seu
lema é “corpo são em mente sã” e para conseguir este equilíbrio, poderá
fazer dietas alimentares sem a ingestão de carne vermelha ou compostos
químicos e praticar esportes como aeróbica, musculação e ciclismo.
Amará a natureza e os animais e cuidará com zelo de sua preservação –
sua casa será como um verdadeiro zoológico. Terá tendência a ter uma
vida dupla, dirigindo ao mesmo tempo seu mundo urbano informatizado e
sua fazenda em contato direto com a natureza. Suas principais
características serão a estabilidade e a grande riqueza interior, amando
sempre a verdade e a ordem.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso na área de ciências exatas, como
agricultor, agrônomo, veterinário ou em atividades relacionadas co
astrologia e astronomia.
Gênio contrário: domina a avareza, a usura, a preguiça para o estudo e o
comércio ilegal de animais. A pessoa sob a influência deste gênio
contrário,poderá ser desordeiro, malvado, usar a força para dominar, ter
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grande atração por amores ilícitos e praticar comércio ilegal de produtos
tóxicos e drogas.

32 - Vasahiah
Tabela de nascimento: 20/abril – 02/julho – 13/setembro – 25/novembro –
06/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: vau/shin/resh/yod/he
Nome do anjo em números: 6/21/20/10/5
Carta do Tarot: A Justiça
Número de sorte: 8
Mês de mudança: agosto
Exerce domínio sobre: os tártaros 9
Planeta: Mercúrio
Hora: das 10:20 às 10:40 da manhã
Salmo: 32
Este anjo é invocado para proteger contra quem nos ataca judicialmente.
Favorece a graça e a clemência para os grande empresários. Influencia os
juristas, os advogados e os magistrados – é um anjo da justiça.
Quem nasce sob esta influência será amável, espiritualizado e modesto.
Terá excelente memória e falará qualquer idioma com facilidade. Será um
grande estudioso e sua vida rica em experimentar de tudo um pouco.
Deseja que todos, independente de raça, credo ou cultura, sejam
merecedores das mesmas oportunidades de vida. Sua palavra de ordem é
respeitar para ser respeitado. Tem o dom da palavra e facilidade para
falar em público, sendo invencível quando fala com superiores, em defesa
dos menos favorecidos. Vencer obstáculos é apenas uma parte de sua
luta, pois para ter uma vida plena deverá manter-se sempre equilibrado
internamente. Sua aparência, muitas vezes austera, apenas mostra a
grande responsabilidade que terá para com os seus semelhantes, contra
aqueles que agem de má fé. Será um guerreiro ativo de seu anjo
guardião, tomando atitudes rápidas e nunca adiando suas decisões.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como advogado, assistente social,
professor e escritor ou produzindo livros, resumos, apostilas – ou qualquer
outro objeto ou utensílio – para facilitar ao leigo, aquilo que por meios
normais seria impossível.
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Gênio contrário: domina a irresponsabilidade, a maldade e o rancor. A
pessoa sob a influência deste gênio contrário, poderá ser um gênio do
mal, com espiritualidade corruptiva, fazendo mau uso de textos sagrados,
interpretando erradamente as leis.
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Capítulo 11
Potências
Definição: é o nome dado à categoria angelical dos anjos guardiões dos
animais. Eles protegem a procriação e a perpetuação das mais diferentes
espécies vivas no Universo.
Príncipe: Camael
Seu encontro com Deus: praias, lagos, colinas ou qualquer lugar onde a
temperatura seja estável e existam plantas e animais.
Número de sorte: 5
Países ou cidades onde existe um elo kármico: Brasil, Argentina, Tibet,
Áustria, África, Austrália, Viena e Antártida.
Gênio contrário: domina a preguiça, o alcoolismo, a calúnia e a violência
contra pessoas e animais.
Dia da semana: terça-feira
Planta: chapéu de couro
Carta do Tarot: O Papa
Letra hebraica: he
Mapa astral: analise onde está a regência do planeta Marte.
Manifestação: quando o tempo está seco e luminoso
Representação: outono
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Personalidade: são extremamente justos, pois conseguem ver as coisas sob
vários aspectos diferentes. Sempre preocupados em agradar a todos, não
gostam de situações conflitantes e buscam sempre a harmonia. São
dotados de uma sensibilidade afetiva rara, demonstrando sempre carinho
e cordialidade para com seus semelhantes. Não toleram situações de
injustiça, buscando sempre o diálogo em defesa dos oprimidos. Possuem
inteligência viva e percepção rápida; são tranqüilos, quietos, moderados e
refinados, não apreciando a superficialidade. Seu maior defeito poderá ser
a indecisão. Sua vocação será fazer despertar nas pessoas a facilidade de
viver sem problemas, com autoconfiança e otimismo.
Pontos fracos do corpo humano:
- obesidade (querem calor humano, têm muito a oferecer)
- dor nos ombros (excesso de responsabilidade).
- Cistite (extremamente dóceis e românticos)
- Ciclo menstrual desregulado (aceitar mais a sua sensualidade).
Problemas kármicos de saúde:
- alergia (nervosismo e irritação com a atitude das pessoas com as
quais convive).
Profissões: advogado, pintor, cabeleireiro, relações públicas, funcionário
público, florista, joalheiro, dançarino, desenhista.
Trabalho: deverão exercer atividades que não sejam cansativas ou
repetitivas. Seu trabalho rende mais quando o local é limpo, refinado, com
chances de ascensão rápida, porque mesmo não sendo ambiciosos,
executam com tal dedicação as tarefas que lhe são atribuídas, que
esperam seu reconhecimento. Sabem esperar o momento certo para agir
e se precisar prejudicar alguém para atingir seus objetivos, saem de cena,
por que nunca venceriam a custa do bem estar de outras pessoas.
Adaptam-se facilmente nos trabalhos que envolvam viagens, conhecer
locais e pessoas novas.
Sentimentalmente: possuem um enorme fascínio, atraindo o sexo oposto
com facilidade. São sensíveis, fiéis e facilmente conquistados com amor,
carinho e proteção. Casam-se cedo, assumindo com responsabilidade as
obrigações do matrimônio. Não aprovam separações, podendo até
desequilibrar-se diante de uma situação como esta. Gostam de tudo bem
esclarecido, não suportando dúvidas ou mal entendidos. Consideram as
paixões muito cansativas, podendo até adoecer quando se envolvem em
brigas ou compromissos que não querem assumir.
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Ambiente: para ancorar em sua casa, um anjo da qualidade Potência
necessita da presença de animais ou plantas.
Ligação com o Mestre Ascensionado: do 6o. raio Príncipe URIEL. Ajuda a
“controlar” as forças e não a exorcizá-las. Este raio desenvolve as
faculdades intuitivas e curativas.

87

Anjos da qualidade Potência
33 - Iehuiah
Tabela de nascimento: 21/abril – 03/julho – 14/setembro – 26/novembro –
07/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: yod/he/vau/yod/he
Nome do anjo em números: 10/5/6/10/5
Carta do Tarot: O Ermitão
Número de sorte: 9
Mês de mudança: setembro
Exerce domínio sobre: a Grécia
Planeta: Lua
Hora: das 10:40 às 11:00 da manhã
Salmo: 33
Este anjo ajuda a conhecer as pessoas que prejudicam seus semelhantes
através da traição e a destruir os projetos maldosos dos invejosos. Protege
os nobres e os coroados de luz.
Quem nas sob esta influência, será considerado um arquiteto das obras de
Deus. Defensor do mundo angelical, sua luta será sempre defender o bem.
Compreensivo, simpático, amoroso, será sempre muito bem relacionado e
terá o reconhecimento de todos. Saberá controlar seu mundo inferior,
adaptando-se à realidade e não permitindo que as ilusões sobressaiam.
Corajoso, lutará para desenvolver suas tendências superiores espirituais,
que são do maior grau de elevação. Será uma criatura essencialmente
benéfica a seus semelhantes, aumentando-lhes a luz, através das boas
ações. Lutará para que as pessoas não fiquem ignorantes, contribuindo
com aulas ou recursos financeiros para esta boa causa. Amigo fiel, deverá
ser cauteloso na escolha do cônjuge, pois necessita de um lar tranqüilo
para demonstrar sempre uma personalidade equilibrada. Por seu altíssimo
poder de concentração, maturidade, bom senso, equilíbrio e firmeza
espiritual, será convidado para ocupar postos de comando.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como professor, psicólogo,
assistente social ou em qualquer atividade relativa às ciências exatas.
Gênio contrário: Domina a insubordinação, a intolerância e a falta de
escrúpulo. A pessoa sob a influência deste gênio contrário, poderá ter
obsessão pela conquista de bens materiais. Será uma tagarela insuportável
e não inspirará a confiança por sua falta de caráter.
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34 - Lehahiah
Tabela de nascimento: 22/abril – 04/julho – 15/setembro – 27/novembro –
08/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: lamed/he/he/yod/he
Nome do anjo em números: 12/5/5/10/5
Carta do Tarot: A Roda da Fortuna
Número de sorte: 10
Mês de mudança: outubro
Exerce domínio sobre: o Congo
Planeta: Saturno
Hora: das 11:00 às 11:20 da manhã
Salmo: 130
Este anjo protege as pessoas coroadas pelo amor divino e mantém a
harmonia, a paz e a inteligência.
Quem nasce sob esta influência, será célebre por seus talentos e ações.
Pacificador inspirado, pessoa de bem, terá a simpatia de todos, porque
adora resolver problemas, sempre aconselhando e apoiando. Sua aura de
confiança, atrairá as pessoas influentes que o convidarão para trabalhar.
Será um bom trabalhador, rendendo mais em cargos de comando. Suas
atitudes serão firmes, com altos princípios morais, bondade e
hospitalidade, mas pode sofrer decepções quando as pessoas não
correspondem às suas expectativas. Deverá sempre aprofundar-se em
todos os assuntos que lhe interessam, caso contrário, correrá o risco de
acomodar-se ou ter sempre conhecimento superficial sobre tudo.
Profundamente emocional, transfere aos filhos o amor recebido dos pais.
Poderá ser um mecenas das artes, principalmente da música, pois apesar
de seu talento musical, dificilmente será praticante. Terá dons paranormais
armazenados no inconsciente, que poderão ser liberados na prática da
telepatia e clarividência. Limpeza perfeita será uma de suas
preocupações, pois sabe que os miasmas negativos ficam impregnados
na sujeira ou em objetos quebrados. Para que a vida transcorra sem
grandes obstáculos é necessário que tudo esteja em ordem, nada em
deterioração.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como administrador de empresa,
poeta, escritor ou trabalhando com oráculos. Seu hobby certamente será
a música.
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Gênio contrário: domina a discórdia, a traição, a teimosia e a insensatez. A
pessoa sob a influência deste gênio contrário, poderá ser preconceituosa
perante os fatos, inescrupulosa nos negócios, exercer domínio exagerado
sobre os filhos e incentivar a libertinagem e a promiscuidade sexual.

35 - Chavakiah
Tabela de nascimento: 23/abril – 05/;julho – 16/setembro – 28/novembro –
09/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: khaf/vau/qof/yod/he
Nome do anjo em números: 11/6/19/10/5
Carta do Tarot: Os Enamorados
Número de sorte: 6
Mês de mudança: junho
Exerce domínio sobre: Angola
Planeta: Mercúrio
Hora: das 11:20 às 11:40 da manhã
Salmo: 114
Este anjo é invocado para estar bem com todos, para eliminar as forças
das pessoas que querem nos ofender e para ajudar na reconciliação dos
esposos. Domina os testamentos, os herdeiros e as partilhas de forma
amigável. Mantém a paz e a harmonia entre as famílias.
Quem nasce sob esta influência, será um grande colaborador para o bem
estar social, muitas vezes, a custa até do sacrifício de interesses pessoais.
Amará viver em paz com todos e ver as pessoas reconciliadas. Sua moral
estará sempre sob um rígido controle, podendo até mesmo suprimir seus
sentimentos. Mente prática, capacidade para tomar sábias decisões.
Sempre atento aos detalhes, falará de maneira agradável e discreta,
jamais utilizando a força para se fazer entender. Seu bem estar emocional,
dependerá da aprovação dos demais no convívio social. Terá riqueza e
ajudará a promover assuntos referentes à medicina e à espiritualidade. Seu
trabalho diário será árduo, cheio de novidades, devendo ter cuidado para
não ser austero e exigente demais consigo próprio. Terá imensa aversão
por atitudes extravagantes ou escândalos sociais. Provavelmente será
fisicamente atraente e não se preocupará em encontrar sua alma gêmea.
Profissionalmente, relações públicas ou sociologia serão carreiras
adequadas às pessoas com este anjo de guarda. Poderão ainda trabalhar
em projetos para resolver problemas ligados à ecologia e educação.
Desenvolver seu poder de comunicação telepática poderá ajudar em seu
trabalho.
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Gênio contrário: domina o deboche, a antipatia, a descriminação e a
confusão. A pessoa sob a influência deste gênio contrário, poderá
envolver-se em processos judiciais injustos e prejudiciais, fazer julgamentos
de ordem moral e tratar mal os empregados tentando escravizá-los.

36 - Menadel
Tabela de nascimento: 24/abril – 06/julho – 17/setembro – 29/novembro –
10/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/noun/daleth/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 13/14/4/1/12
Carta do Tarot: A Justiça
Número de sorte: 8
Mês de mudança: agosto
Exerce domínio sobre: os mouros 10
Planeta: Marte
Hora: das 11:40 às 12:00
Salmo: 25
Este anjo é invocado para manter o emprego, preservar os bens materiais
adquiridos e ajudar a encontrar os bens perdidos ou extraviados. Protege
contra os caluniadores e libera as pessoas que sentem-se deprimidas.
Informa a cerca de pessoas distantes, das quais não temos notícias há
muito tempo.
Quem nasce sob esta influência terá muita força de vontade, será sagaz,
autoconfiante e direto na maneira de falar. Excelente amigo,
companheiro, amante apaixonado, ofende-se com certa facilidade e
critica imediatamente algo que não gosta. Age com discrição e astúcia,
assume responsabilidade com seriedade e dedicação. Perfeccionista,
dedicado ao trabalho, espera a mesma postura das pessoas com quem
trabalha. Os negócios pessoais serão levados a sério, alcançando sempre
os objetivos propostos. Seu trabalho, bem como sua forte personalidade e
carisma, farão com que fique conhecido nos meios de comunicação,
ocupando um lugar de destaque. Otimista, independente, ativo e
avançado, considera a honestidade e a verdade coisas de muita
importância na vida. Discorda de alguns pontos em relação à religião,
pela falta de praticidade delas. Será chamado de “profeta”, por sua visão
profunda das coisas, principalmente no aspecto social. Apesar de saber
que poderá “abusar” da força de seu anjo guardião, só pedirá auxílio
quando esgotar todos os outros recursos; entende que esta força é sublime
demais para ser invocada para qualquer necessidade.
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Profissionalmente, poderá ser um grande orador público, cientista e
pesquisador. Professor ou filósofo autodidata, ensinará as leis que regem e
governam o Universo. Defenderá a Pátria com amor e poderá ser
convidado por partidos políticos ou sociedades comunitárias, para
participar da vida pública.
Gênio contrário: domina o ócio e a preguiça. A pessoa sob a influência
deste gênio contrário, poderá adotar métodos que entravem o
andamento de projetos na justiça, proteger fugitivos criminosos, fugir para
o exterior a fim de escapar da justiça, ser falso e aceitar cultos religiosos
sem valor.

37 - Aniel
Tabela de nascimento: 25/abril – 07/julho – 18/setembro – 30/novembro –
11/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: Aleph/noun/yod/Aleph/lamed.
Nome do anjo em números: 1/14/10/1/12
Carta do Tarot: A Força
Número de sorte: 11
Mês de mudança: novembro
Exerce domínio sobre: os filósofos
Planeta: Lua
Hora: das 12:00 às 12:20
Salmo: 79
Este anjo ajuda a obter vitória e ter uma vida digna. Favorece os estudos
das ciências e das artes. Faz revelações sobre os segredos da natureza e
inspira os filósofos durante suas meditações ou conferências informativas.
Quem nasce sob esta influência será uma celebridade que se distinguirá
por seus talentos e por suas mensagens de bom astral – seu entusiasmo
será transbordante. Às vezes se tornará sátiro, com idéias loucas e
revolucionárias, mas tudo que expuser ao público será dignificante. Só
aceitará uma oferta de trabalho ou uma melhor condição social, se estes
não forem contrários às suas inspirações espirituais. Seu firme autocontrole
o impedirá de ceder à tentação da acomodação. Suas mentalizações
para um mundo melhor, através de orações ou meditações, favorecem a
todos que têm o anjo de guarda da mesma categoria. Terá um pequeno
círculo de amigos constantes e fiéis. Possibilidade de casar-se jovem,
escolhendo, muitas vezes, pessoas mais velhas. Lutará pelo bem estar dos
filhos, ficando triste quando eles não aproveitam as oportunidades que
lhes são oferecidas. Terá muita sorte e gozará de muitos privilégios,
obtendo bons resultados nos concursos, disputas públicas e literárias.
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Profissionalmente, poderá obter sucesso como comediante, ator ou em
qualquer atividade relativa aos meios de comunicação.
Gênio contrário: domina a perversidade, o charlatanismo, o materialismo,
a rispidez e a lamúria. A pessoa sob a influência deste gênio contrário,
poderá querer subir na vida a qualquer custo, negligenciar o bem estar da
família e fazer julgamentos falsos.

38 - Haamiah
Tabela de nascimento: 26/abril – 08/julho – 19/setembro – 01/dezembro –
12/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: he/ayn/mem/yod/he
Nome do anjo em números: 5/16/13/10/5
Carta do Tarot: A Morte
Número de sorte: 4
Mês de mudança: abril
Exerce domínio sobre: os cabalistas
Planeta: Saturno
Hora: das 12:20 às 12:40
Salmo: 90
Haamiah corresponde ao Santo nome de Deus – Agla (Deus em Trindade
com o Uno). Invoca-se este nome divino para descobrir todos os tesouros e
segredos da Terra, recitando o versículo 9 do salmo 90 (89 da bíblia cristã) .
Os cabalistas afirmam que este salmo protege contra os espíritos
ignorantes primitivos.
Quem nasce sob esta influência, servirá a Deus devido a sua grande
inteligência e consciência adquirida através de estudos (como
autoditada) e leituras diversas. Sua sabedoria será utilizada por Deus para
a unificação de todas as religiões do mundo, que será então chamada de
Universalista. Será simpático aos problemas de todas as pessoas,
conseguindo até mesmo resolvê-los usando sua prodigiosa intuição.
Defenderá calorosamente as liberdades individuais e lutará contra o
preconceito. Terá grande facilidade em aceitar coisas que outras pessoas
consideram surpreendentes ou incompreensíveis. Estabelecerá um padrão
próprio para o amor, rejeitando o convencionalismo. Sente-se atraído por
pessoas excêntricas e detesta cenas de ciúme ou de possessividade. Não
gostará de nada precipitado, tão pouco de mudar os planos préestabelecidos. Lutará contra as pessoas más que cultuam a baixa magia.
Defenderá Deus com a mais poderosa das armas – a verdade. Sua missão
na Terra será elevar o ser humano.
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Profissionalmente, terá vocação para os assuntos esotéricos. Será um
grande legislador da ciência divina, um ótimo ritualista, possuidor de uma
cultura esplêndida. Com muita magnitude, mostrará a verdade através
dos ritos, celebrações ou no seu trabalho diário. Sua mente, que vai além
das fronteiras, estará apta às pesquisas científicas. Se tiver oportunidades
de estudo, será célebre por suas descobertas na área tecnológica ou
nuclear, caso contrário, usará seus poderes de clarividência e telepatia
para penetrar na fronteira do mundo oculto.
Gênio contrário: incita ao erro, ao fanatismo, à irritação e à mentira. A
pessoa sob a influência deste gênio contrário, poderá ir contra todos os
princípios morais e religiosos fazendo pinturas sacrílegas. Será inflexível, não
aceitará críticas e se julgará o único capaz de decidir sobre qualquer
assunto.

39 - Rehael
Tabela de nascimento: 27/abril – 09/julho – 20/setembro – 02/dezembro –
13/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: resh/he/ayn/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 20/5/16/1/12
Carta do Tarot: O Ermitão
Número de sorte: 9
Mês de mudança: setembro
Exerce domínio sobre: a Escócia
Planeta: Saturno
Hora: das 12:40 às 13:00
Salmo: 29
Este anjo é invocado para proteger das maldades, fazer com que as
pessoas reconheçam seus atos e tenham a misericórdia de deus. Ajuda a
obter paz, boa saúde e longevidade. Influencia no amor paternal, filial e
no respeito e obediência das crianças para com os pais.
Quem nasce sob esta influência, terá consciência da necessidade da
regeneração da matéria, para que haja o aumento da espiritualidade.
Sentirá amor altruísta por todos os homens da Terra, que considera como
filhos de Deus. Fará curas excepcionais, através da impostação das mãos
ou mesmo mentalmente, através de orações ou emanações de
pensamentos positivos. Sua verdade será eterna, cumprindo a missão
kármica de vencer os maldosos juntamente com seu anjo guardião. Estará
sempre estudando meios ou métodos para acabar com a maldade.
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Acreditará em milagres e que eles acontecem pela misericórdia divina.
Seu otimismo será contagiante e estará sempre bem com todos. Será
elevado, forte, participante e convicto de que o homem poderá superar
os obstáculos, usando a inteligência. Terá adoração pelos filhos e
certamente fará tudo para vê-los formados e encaminhados na vida.
Profissionalmente, poderá ter sucesso como médico, enfermeiro, sociólogo,
professor e escritor. Prestará serviços em laboratórios, clínicas geriátricas e
em pesquisas para a descoberta de medicamentos para prolongar a vida
e isolar as doenças.
Gênio contrário: domina a severidade, a crueldade, a violência, o
alcoolismo e a prostituição de crianças. A pessoa sob a influência deste
gênio contrário poderá tornar-se um infanticida, participar de genocídio
ou ser levado ao desespero e ao suicídio.

40 - Ieiazel
Tabela de nascimento: 28/abril – 10/julho – 21/setembro – 03/dezembro –
14/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: yod/yod/zain/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 10/10/7/1/12
Carta do Tarot: O Imperador
Número de sorte: 4
Mês de mudança: abril
Exerce domínio sobre: a Bélgica
Planeta: Mercúrio
Hora: das 13:00 às 13:20
Salmo: 87
Este anjo protege as pessoas que exercem atividades ligadas à imprensa e
à leitura. Liberta da depressão e do pânico.
Quem nasce sob esta influência, amará a leitura, as ciências e todo o
conhecimento de modo geral. Terá idéias brilhantes e de destaque na
sociedade, pois, por ser dotado de extrema autoconfiança, será sempre
indicado para assumir postos de liderança. Compreenderá prontamente
os problemas dos outros, não conseguindo dizer não aos que necessitam,
mesmo sabendo que alguns deles não merecem seu auxílio. Descuidado
em relação ao dinheiro, que nunca lhe faltará, pensa que por amor tudo
vale a pena. Só se casará por amor, esperando que a afeição seja
retribuída. Terá mente imaginativa, memória fotográfica e apesar de não
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aceitar muito a própria mediunidade, suas conclusões serão mais intuitivas
do que elaboradas pela lógica. Poderá fazer muitas viagens e morar em
vários países diferentes, mostrando em cada lugar que estiver, a riqueza de
sua personalidade e a nobreza de seu caráter.
Profissionalmente poderá obter sucesso como músico, pintor, escritor,
livreiro, editor e gráfico. Através da arte, música ou pintura, libertará as
pessoas de baixo astral até mesmo kármico. Defensor da cultura, poderá
ser bom novelista, conselheiro ou historiador. Caso seja pintor, se
encaminhará para as pinturas sensitivas e/ou abstratas.
Gênio contrário: domina a gula, o desleixo com o corpo, a sujeira, o
pessimismo, a prostituição, a crítica destrutiva, o complexo de perseguição
e a melancolia. A pessoa sob a influência deste gênio contrário, poderá
isolar-se do convívio social e envolver-se com tratamentos cosméticos ou
cirúrgicos que danificam o corpo.
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Capítulo 12
Virtudes
Definição: é o nome dado à categoria angelical, cuja atribuição é orientar
as pessoas a respeito da sua missão e cumprimento do karma.
Príncipe: Rafael
Seu encontro com Deus: planícies e montanhas com árvores ou campo,
mas que não seja desolado.
Número de sorte: 4
Países ou cidades onde existe um elo kármico: Brasil, África, Índia, Uruguai,
Portugal, Montreal, Jerusalém e Berlim.
Gênio contrário: domina a preguiça, o isolamento, a hipocondria, o
pedantismo, o medo de tomar decisões e o apego à tradições como
barreira para o mundo.
Dia da semana: domingo.
Planta: alfavaca
Carta do Tarot: Os Enamorados
Letra hebraica: vau
Mapa astral: analise onde está a regência do planeta Sol.
Manifestação: quando o tempo está fresco, temperado, arejado e
luminoso.
Representação: primavera
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Personalidade: as pessoas cujos anjos fazem parte desta categoria são
críticas e um pouco introspectivas pela necessidade em analisar tudo
mentalmente. Práticas, organizadas, têm grande poder de observação.
São poucos expansivas, mas quando mostram-se carinhosas, são delicadas
e gentis, adorando fazer surpresas. Analisam os fenômenos místicos
estudando e pesquisando em várias fontes para tirar suas próprias
conclusões. Seu lema é “ver para crer”. Para viverem tranqüilas,
necessitam de um lugar calmo e sem complicações. Em nome de sua paz
de espírito e privacidade, são capazes de sacrificar tudo o que já
conseguiram, afastando-se para começar de novo. Inteligência aguda,
voltada para a realidade concreta, têm tendência à solidão, mas gostam
de companhia, desde que não sejam incomodadas em suas coisas íntimas
ou em sua privacidade. Suas decisões são acertadas e construtivas.
Pontos fracos no corpo humano:
- sistema nervoso (falta de equilíbrio interior)
- prisão de ventre (preocupação em não faltar para o amanhã).
- apendicite (extremamente analítica).
- cálculos renaix (carência de amigos; estes não o entendem).
Problemas kármicos de saúde:
- joelho (humildade)
- excessos de hormônio masculino (extremamente ativo).
Profissões: professor, desenhista, pedagogo, pediatra,
enfermeiro, gerente de loja, livreiro, ginasta e artesão.

nutricionista,

Trabalho: são meticulosos, pacientes e precisos; qualidades positivas para
a vida profissional. Não possuem sede de poder e se são chefes, dividem
tanto as obrigações quanto os salários de forma justa. Têm facilidade de
expressão e habilidade com as mãos. Gostam de exercer suas atividades
em associação com pessoas da família São econômicos, mas não
avarentos. Dispensam o luxo e não gostam de exibicionismos.
Sentimentalmente: devido à sua sensibilidade, não é fácil conquista-los.
Embora profundamente românticos, não iniciam qualquer relacionamento
sem antes analisar claramente os prós e contras. Detestam cenas de
ciúmes e se estas acontecerem, terão a certeza de que escolheram a
pessoa errada. Preferem relacionar-se com pessoas mais velhas, pois estas
oferecem uma vida calma, como modos gentis e corteses. Não estão
interessados apenas na beleza física, dando maior importância à beleza
interior.
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Ambiente: para ancorar em sua casa, um anjo da qualidade Virtude
necessita da presença de metais, objetos sacros e antigos; aromas ou
perfumes no ar. Geralmente as pessoas que estão incluídas nesta
categoria, usam muitas pulseiras, colares, brincos e pingentes, que
serviriam de proteção, uma espécie de pára-raios.
Ligação com o Mestre Ascensionado: HILARION. Foi o apóstolo Paulo, em
uma das encarnações. Protege as artes, as pessoas com sensibilidade
para cura, matemáticos, cientista e especialistas em computadores.
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Anjos da Qualidade Virtudes
41 - Hahahel
Tabela de nascimento: 29/abril – 11/julho – 22/setembro – 04/dezembro –
15/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: he/he/he/Aleph/lamed.
Nome do anjo em números: 5/5/5/1/12
Carta do Tarot: A Roda da Fortuna
Número de sorte: 10
Mês de mudança: outubro
Exerce domínio sobre: a Irlanda
Planeta: Júpiter
Hora: das 13:20 às 13:40
Salmo: 119
Este anjo é invocado contra os inimigos da religião e os caluniadores.
Protege a palavra verdadeira de Jesus, os seus missionários e as pessoas
ligadas ao sacerdócio a obterem a paz.
Quem nasce sob esta influência ama a verdade, é cumpridor de seus
deveres e obrigações. Tem forte poder de concentração e sabedoria para
discernir e julgar. Enfrenta os problemas com maturidade e em seu íntimo,
sente que Deus reservou-lhe uma grande missão. Mas quando começar?
Provavelmente ao encontrar o parceiro ideal, digno de idéias e nobreza
de caráter, pois o cumprimento desta missão deverá ser acompanhada
pela pessoa amada. Terá vontade de ter filhos, para que estes continuem
os ensinamentos da verdade. Este anjo concede o dom da comunicação,
o carisma e a facilidade para o aprendizado dos mais diversos assuntos,
principalmente na área esotérica. Provavelmente começará a trabalhar
muito cedo, tendo tendência para trabalhos ligados à espiritualidade.
Buscará a verdade da palavra de Jesus nos verdadeiros livros apócrifos e
se consagrará ao serviço de Deus. Agirá sempre em harmonia com as leis
do Universo e ensinará as pessoas a conviverem com uma religião nova,
aquela que transcede do templo, a que vem do coração. Terá muitos
amigos e adeptos de suas idéias e colocará sua imensa energia a serviço
do bem comum. Poderá ter pontos de vista que entrarão em conflito com
outras religiões. Especialista em dialetos religiosos, estudados de forma
racional e por muita pesquisa, será um expert em decifrar escritos
sagrados. Grande transformador do mundo, terá sempre muita sorte e
uma vida esplêndida – será muito feliz.
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Profissionalmente, poderá fazer sucesso como professor, médico,
enfermeiro, assistente social, psicólogo, sociólogo ou em qualquer
atividade ligada ao esoterismo. Sua vocação
será provavelmente
encontrada dento das áreas ligadas à religião, à espiritualidade, ao
esoterismo e à metafísica. Poderá ser um grande missionário, dentro ou
fora de alguma ordem religiosa.
Gênio contrário: domina a necromancia, a desonra, a adoração de ídolos,
os rituais profanos, as cerimônias eróticas e os escândalos. A pessoa sob a
influência deste gênio contrário poderá ter condutas impróprias à moral
vigente na sociedade onde vive. Terá menosprezo pelos humildes e por
aqueles que tem dificuldade para aprender. Poderá ser pregador de uma
falsa religião e utilizar de forma errônea seus conhecimentos espirituais,
apenas para se beneficiar com recursos materiais.

42 - Mikael
Tabela de nascimento: 30/abril – 12/julho – 23/setembro – 05/dezembro –
16/feveriro
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/yod/khaf/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 13/10/11/1/12
Carta do tarot: A Força
Número de sorte: 11
Mês de mudança: novembro
Exerce domínio sobre: o Canadá
Planeta: Mercúrio
Hora: de 13:40 às 14:00
Salmo: 120
Este anjo ajuda a viajar em segurança. Influência os empresários, a alta
sociedade e faz descobrir as conspirações e desordens da vida política ou
social.
Quem nasce sob esta influência será conhecedor de técnicas e meios
para manter as grandes empresas, distinguindo-se por sua grande
diplomacia. Terá proteção intensa de seu anjo guardião, sendo digno,
elevado, inspirado e incorruptível. Poderá ser confidente de cidadãos de
alto prestígio social, econômico ou político e colaborar fielmente com
qualquer pessoa que tenha por objetivo melhorar a sociedade. Será
popular, querido das pessoas mais humildes e atacará as pessoas
maldosas e tratantes. Sua mensagem é sempre de otimismo e fé,
irradiando sua energia cósmica em confiança, inspiração e criatividade.
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Deverá ter cuidado em resolver tudo sem presunção, atendendo sempre
ao bom senso. Sua condição de vida será sempre benéfica, pois é grande
o brilho e a intensidade de sua luz.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como político, diplomata,
professor, tradutor, empresário, trabalhando com pessoas ligadas a
espetáculos, festas e cerimônias. Seu prazer pelas viagens e conhecimento
de diferentes idiomas, poderá ser útil em seu trabalho.
Gênio contrário: domina a perversidade, a tradição, a conspiração, a
violência, o escândalo e as drogas. A pessoa sob a influência deste gênio
contrário, poderá ser um propagador de falsas notícias e projetos sociais
que não existem. Poderá ser um torturador violento e divulgador do
erotismo promíscuo.

43 - Veuliah
Tabela de nascimento: 01/maio – 13/julho – 24/setembro – 06/dezembro –
17/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: vau/vau/lamed/yod/he
Nome do anjo em números: 6/6/12/10/5
Carta do Tarot: O Enforcado
Número de sorte: 12
Mês de mudança: dezembro
Exerce domínio sobre: a Califórnia
Planeta: Marte
Hora: das 14:00 às 14:20
Salmo: 87
Este anjo destrói as forças dos inimigos e liberta os escravos, as pessoas
deprimidas ou com vícios. Influencia na prosperidade das empresas e
fortifica os que ocupam posição de destaque.
Quem nasce sob esta influência tende a ter um comportamento íntegro.
Será célebre por seu trabalho, conquistando a confiança da sociedade
pelos serviços prestados. Sua influência será notada entre as pessoas mais
famosas, conhecidas e poderosas, obtendo glória e prestígio entre elas.
Utiliza idéias modernas e ações estratégicas, para aprimorar seu trabalho e
consolidar sua posição. Agirá sempre com prudência, evitando obstáculos,
usando o bom senso e a inteligência para enfrentar os problemas. Observa
cuidadosamente cada caminho, antes de dar o primeiro passo. Terá
acúmulo de conhecimento, adquirido a custa de muito trabalho, que só
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uma mente privilegiada poderá desenvolver ao longo da existência. Será
nobre, sincero e altruísta em seus relacionamentos, iluminando a todos
com sua energia benéfica e inesgotável. Conquistará seu próprio espaço,
por sua autoconfiança e bom humor, nunca desperdiçando energia em
conflitos íntimos.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como empresário, político,
cientista ou em qualquer atividade relativa à medicina. A pesquisa seria
também uma escolha adequada, pois sua paciência poderia leva-lo à
grandes descobertas.
Gênio contrário: domina a discórdia entre patrão e empregado ou entre
sócios, a destruição de empresas, a catástrofe, a ruína, os acidentes, o
apetite insaciável, o egoísmo sem limites, o dogmatismo, as intrigas e os
maus conselhos.

44 - Yelaiah
Tabela de nascimento: 02/maio – 14/julho – 25/setembro – 07/dezembro –
18/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: yod/lamed/he/yod/he
Nome do anjo em números: 10/12/5/10/5
Carta do Tarot: Os Enamorados
Número de sorte: 6
Mês de mudança: junho
Exerce domínio sobre: o México
Planeta: Mercúrio
Hora: das 14:20 às 14:40
Salmo: 118
Este anjo auxilia no ganho de processos e a obter a proteção dos juízes.
Protege contra os perigos de armas brancas ou de fogo e dos assaltos.
Quem nasce sob esta influência amará as viagens, será instruído e todos os
seus empreendimentos terão sucesso. Ficará célebre pelos feitos e glórias
alcançadas por seu talento e coragem. Lutará para manter vivas as
tradições e conservar as lembranças das coisas queridas. Viajante e
pesquisador dos fatos históricos, esclarecerá quaisquer dúvidas ou
coincidências dessa vida, através de lembranças de suas encarnações
anteriores. Promoverá imagens culturais que ofereçam às pessoas, além da
beleza natural, também conteúdos históricos, para enriquece-las em sua
sabedoria. Generoso no trabalho, sempre dará oportunidades a todos,
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pois acredita que somente através do trabalho, se conquista um ideal.
Nunca se deixará dominar pelo desânimo e nada o impedirá de alcançar
seus objetivos. Será seguro, hábil e incapaz de arriscar seu nome ou
reputação em atitudes suspeitas, deixando que tudo se desenvolva de
forma espontânea. Sabe controlar seus ganhos, é seguro e inteligente em
seus investimentos, jamais arriscando em algo que ainda não tenha nas
mãos. Manifestará sempre seu amor de forma construtiva. Necessitará
sempre defender seus sonhos, quer sejam relacionados coma família, o
bairro onde mora ou valores culturais. Será respeitado, admirado e capaz
de encontrar soluções para todos os problemas. Estará sempre criando
maneiras de aprimorar a elevação intelectual da sociedade. É a própria
inspiração do ser angelical.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como historiador, antropólogo,
sociólogo, missionário ou qualquer atividade relativa às ciências humanas.
Gênio contrário: a pessoa sob a influência deste gênio contrário será
capaz de provocar guerras e brigas, causar a desgraça nas famílias e
tornar as pessoas prisioneiras de tóxicos. Poderá ser indiferente ao
sofrimento dos humildes, idolatrar deuses pagãos, violar tratados de paz e
massacras prisioneiros sem piedade.

45 - Sealiah
Tabela de nascimento: 03/maio – 15/julho – 26/setembro – 08/dezembro –
19/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: samech/Aleph/lamed/yod/he
Nome do anjo em números: 15/1/12/10/5
Carta do Tarot: O Carro
Número de sorte: 7
Mês de mudança: julho
Exerce domínio sobre: Quito
Planeta: Sol
Hora: das 14:40 às 15:00
Salmo: 93
Este anjo ajuda a confundir as pessoas orgulhosas ou maldosas que
oprimem os mais humildes. Levanta a boa vontade e esperança dos
desanimados. Domina a vegetação e tudo que tem vida e respira.
Influencia os elementares que cuidam e protegem a natureza.
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Quem nasce sob esta influência será ligado a detalhes e sua casa poderá
ser decorada com miniaturas, estatuetas ou quadros pequenos de muito
bom gosto. Seu jardim terá vegetação abundante, abrigando pequenos
animais. Terá sempre dinheiro para suas necessidades e a palavra crise
não existirá em seu vocabulário. Dotado de cultura prodigiosa,
compartilhará seus conhecimentos e experiências, com aqueles que
tenham ideais semelhantes aos seus. Descobrindo sua verdade espiritual,
conseguirá produzir modificações impressionantes em seu bairro ou
comunidade. Estudará as Sagradas Escrituras e descobrirá as verdadeiras
leis de Jesus. Possui dom para fazer revelações misteriosas, através dos
oráculos, sonhos ou premonições. Pela grandeza de suas obras terrenas,
conseguirá aumentar sua luz e o vínculo com os anjos cósmicos. Seu papel
na Terra, será ensinar a sociedade a descobrir que a potência angelical
situa-se num plano de luz que nos é permitido conhecer. Está encarregado
de “ressucitar” o Cristo que existe em cada um de nós.
Profissionalmente, poderá obter êxito em atividades que permitam estar
sempre em contato com pessoas, pois estará sempre disposto a ajudar a
todos. Estará com freqüência trabalhando em instituições de
solidariedade, adaptação ou recuperação de pessoas marginalizadas
pela sociedade.
Gênio contrário: domina o desequilíbrio, a frieza e a maldade. A pessoa
que nasce sob a influência deste gênio contrário poderá ser um agitador
em greves, dependente de calmantes e negar ajuda aos humildes e
necessitados.

46 - Ariel
Tabela de nascimento: 04/maio – 06/julho – 27/setembro – 09/dezembro –
20/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: ayn/resh/yod/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 16/20/10/1/12
Carta do Tarot: A Temperança
Número de sorte: 14
Mês de mudança: maio
Exerce domínio sobre: Paraguai
Planeta: Saturno
Hora: das 15:00 às 15:20
Salmo: 144
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Este anjo auxilia a agradecer a Deus os bens que nos envia. Facilita na
descoberta de tesouros ocultos. Revela através dos sonhos os segredos da
natureza e fazem encontrar objetos que desaparecem.
Quem nasce sob esta influência terá idéias geniais, pensamentos sublimes,
espírito forte e sutil. Será discreto, agindo com prudência e conseguindo
resolver os problemas mais difíceis, tomando decisões na hora certa.
Gostará de meditar e de conhecer todas as formas para o entendimento
dos segredos dos assuntos místicos e ocultos fará descobertas que
beneficiarão a purificação do espírito, trabalhando sempre a serviço da
espiritualidade, em favor de seus semelhantes. Utilizará meios tecnológicos
como
a
informática,
aparelhos
radiestésicos,
técnicas
de
transcomunicação e aura-míter, para sentir a freqüência ou a
permanência dos encantados. Todo o mundo angelical estará a sua
disposição, graças ao seu trabalho na Terra. Ocupará lugar de destaque
na sociedade. Seu lema é: “conversando que a gente se entende”; não
admite que as pessoas apelem para a irracionalidade ou para o instinto.
Envolvendo-se com os problemas das pessoas que o procuram, encontra
com sabedoria o caminho certo. Nunca falta com o respeito às pessoas
mais experientes ou mais velhas. Todos os aspectos de sua vida estão
predispostos ao triunfo. Seu raciocínio faz com que, astralmente, carregue
uma coroa de ouro que significa a posse da luz intelectual. Representará o
poder, a conquista e a prova de que a harmonia do homem com Deus, é
essencial para se viver bem.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso em qualquer atividade
relacionada a recursos humanos. Seu interesse pelo estudo dos minerais,
principalmente cristais e botânica, abrirá seu caminho para atividades
nessas áreas. Por sua beleza e sedução, poderá viver e trabalhar no meio
artístico.
Gênio contrário: domina a falência, a indecisão, a imaturidade, o roubo e
o escândalo. A pessoa sob a influência deste gênio contrário poderá ser
fraco de espírito, inconseqüente e viver atormentado por atribulações
espirituais.
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47 - Asaliah
Tabela de nascimento: 05/maio – 17/julho – 28/setembro – 10/dezembro –
21/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: ayn/shin/lamed/yod/he
Nome do anjo em números: 16/21/12/10/5
Carta do Tarot: A Roda da Fortuna
Número de sorte: 10
Mês de mudança: outubro
Exerce domínio sobre: o Chile
Planeta: Vênus
Hora: das 15:20 às 15:40
Salmo: 104
Este anjo ajuda a ter conhecimento sobre as Leis de Deus e elevar a
consciência até Ele. Ajuda a descobrir a verdade nos processos e atingir os
objetivos e metas construtivas. Facilita a compreensão em contemplar as
coisas divinas representadas na natureza.
Quem nasce sob esta influência será um construtor dos planos angelicais.
Doce e terno, terá caráter agradável e conseguirá se destacar devido ao
seu enorme carisma. Justo por excelência, incorruptível e de fé elevada, a
verdade será uma constante em suas atitudes. Dinâmico, vive seu dia-adia de maneira espetacular, aproveitando cada segundo para a
realização imediata de cada idéia que surge. Irá além de suas próprias
forças sem dissipar energia. Elegante e firme, suas mãos estarão sempre
prontas para agir imediatamente, com destreza e auto-controle. Estará
sujeito a sacrifícios, pois perseguirá fortemente seus ideais, mesmo quando
as circunstâncias parecem desfavoráveis. Virtuosos, sensível e obstinado,
sua aura de sabedoria será verificada na região frontal, com um sinal no
intercílio. Não lhe agradam as confusões, principalmente as de ordem
sentimental. Seu bom gosto poderá ser notado desde a casa bem
mobiliada, com conforto, até suas roupas de boa qualidade. Orgulhoso,
sem ser esnobe, aceita sinceramente as doutrinas das outras pessoas.
Estará sempre transformando a forma, mas preservando a essência de
Deus.
Profissionalmente, poderá fazer sucesso como empresário, desenhista,
cirurgião ou qualquer atividade onde a firmeza e destreza das mãos seja
importante. Dotado de facilidade para se expressar, poderá ser um grande
orador ou ótimo professor.
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Gênio contrário: domina a ação imoral e escandalosa, os escândalos
públicos e os sistemas perigosos. A pessoa sob a influência deste gênio
contrário poderá ser permissivo, propagador de sistemas ilusórios, envolverse em amores múltiplos, praticar crime sexual e violência no ato de amar.

48 - Mihael
Tabela de nascimento: 06/maio – 18/julho – 29/setembro – 11/dezembro –
22/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/yod/he/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 13/10/5/1/12
Carta do Tarot: O Papa
Número de sorte: 5
Mês de mudança: maio
Exerce domínio sobre: o Japão
Planeta: Vênus
Hora: das 15;40 às 16:00
Salmo: 97
Este anjo ajuda a conservar a paz e a união entre os esposos. Protege as
pessoas que recorrem à Luz, que têm premonições ou pressentimentos
favoráveis. Dá inspiração para desvendar os segredos e tudo que precisa
ser descoberto. Facilita a geração sadia das espécies, a amizade e a
fidelidade conjugal.
Quem nasce sob esta influência será pacífico, carinhoso, amará
profundamente a todos e cuidará da preservação do bem estar da
comunidade. Será um grande organizador de acordos sociais e políticos,
promovendo reconciliações e intermediando negociações. Intelectual,
defenderá os direitos da mulher na sociedade. Colaborador de idéias
comunitárias ligadas à área de saúde (enfermagem, Cruz Vermelha),
poderá ser conhecido inclusive em outros países, por sua colaboração e
dedicação ao bem estar da criança. Estudará as relações matrimoniais,
através da filosofia, religião, sociologia ou psicologia. Consolidará com
palavras de confiança e otimismo, os relacionamentos de amigos ou
parentes. Sua família provavelmente será nobre e colaboradora em seus
projetos e anseios. Se puder terá muitos filhos, pois considera apaixonante
uma família grande. Paternalmente exigente nas questões de cultura e
estudos, saberá que onde existe um alargamento da consciência e
inteligência, haverá maior felicidade e uma maior proximidade com Deus.
Acessível, franco, forte, capaz de uma enorme resistência à fadiga,
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dedica-se intensamente a um trabalho quando solicitado. Sua missão
terrena é o Humanitarismo. Sem preconceito, nem de classe, nem de raça,
nem de credo, terá a verdade como sua amiga soberana. Conduzirá sua
vida a sua maneira, sempre na busca de um padrão limpo. Mostrará assim,
que esta vida é fácil de ser vivida e vale a pena a luta por qualquer ideal.
Profissionalmente, terá boas chances no trabalho com associações
comerciais, associações de classe, na política, relações públicas e
advocacia. Seus dotes artísticos poderão manifestar-se inspirados pela
natureza, quando puder gozar da vida ao ar livre.
Gênio contrário: induz ao divórcio, produz a desunião dos esposos, a
infidelidade, as múltiplas uniões e a esterilidade. A pessoa sob a influência
deste gênio contrário poderá ser play-boy, gigôlo, gostar de aberrações
sexuais e estimular a pornografia.
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Capítulo 13
Principados
Definição: é o nome dado à categoria angelical que é responsável pelos
estados, países e reinos. Protege também o reino mineral, a fauna e a flora.
Príncipe: Haniel
Seu encontro com Deus: grandes espaços abertos, o topo de montanhas
perto das nuvens. Quando o ar está puríssimo e o sol brilha com muita
intensidade.
Número de sorte: 7
Países ou cidades onde existe um elo kármico: Filipinas, Suécia, Ilhas
Gregas, Salsburg, Miami, Fernando de Noronha e Ibisa.
Gênio contrário: domina a hipocrisia, os vícios, a rebeldia, a deslealdade, o
capricho e o interesse somente por dinheiro.
Dia da semana: quinta-feira.
Planta: verbena ou hamamélis
Carta do Tarot: O Carro
Letra hebraica: zain
Mapa astral: analise onde está a regência do planeta Vênus.
Manifestação: quando existe muita luminosidade, sem ventos, podendo
haver neve.
Representação: quando se renovam os relacionamentos cotidianos.
Simboliza também os prazeres pessoais e/ou intelectuais.
Personalidade: as pessoas cujos anjos fazem parte desta categoria são
inconformistas, têm um grande senso de oportunidade e são dotadas de
um forte espírito humanitário. Generosas, altruístas, não gostam de
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restrições. São facilmente reconhecíveis por seu modo original e excêntrico
de falar e vestir. Adoram as transformações e serão aquelas pessoas
chamadas de “diferentes” do grupo. Sábias, inteligentes, têm sede de
saber. Com seu raciocínio rápido, sabem estabelecer contato com os
outros, através de sua forte percepção extra-sensorial. Valorizam as
amizades sinceras e compreendem a todos sem críticas, mesmo quando
não concordam com suas idéias. Por uma amizade, podem chegar a
descuidar da família, do cônjuge ou da pessoa amada. Consideram que o
amor, mais do que instinto ou paixão, é compreensão.
Pontos fracos no corpo humano:
-

barriga da perna (criatividade reprimida).
cãibras (teimosia).
tornozelos (sexualidade mal resolvida).
taquicardia.

Problemas kármicos de saúde:
-

varizes (não aceitar a direção que lhe foi imposta).
hemorróidas (sexualidade; considera-a suja).

Profissões: inventor, escritor, paisagista, agente de viagens, corredor,
antiquário, joalheiro, criador de animais, decorador, biólogo e técnico em
computação.
Trabalho: poderão desenvolver-se bem em qualquer área, não podendo
haver limites para a sua expansão. Muito criativos, sentem-se realizados
quando são os próprios veículos para transmitir aos outros que a profissão
que abraçam será a melhor. As áreas ligadas à tecnologia e aos meios de
comunicação lhes são favoráveis. Seus olhos estão voltados para o futuro
a procura de oportunidades para desenvolver seu lado aventureiro e
agitado. As tarefas ligadas à natureza são de seu agrado. Não são
econômicos e não gostam de trabalhos ligados diretamente ao manuseio
de dinheiro. Gostam de trabalhar por um mundo melhor e ideal, onde
todos possam se expressar com liberdade.
Sentimentalmente: cultivam muito as relações do tipo “amizade”, pois
antes de se apaixonarem, precisam sentir afeição. Consideram o amor
sinônimo de liberdade, novidades e surpresas. O casamento só será bem
aceito se for original. Curiosos, poderão tentar várias experiências sexuais,
sexo grupal ou homossexual, para explorar os mistérios que um
relacionamento pode oferecer. Não são ciumentos e nem gostam que
tentem modificar seus hábitos ou que lhe dêem ordens. Sabem controlar
seus impulsos e sempre surpreendem pela intelectualidade.
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Ambiente: para ancorar em sua casa, um anjo da qualidade Principado
precisa da presença de cristais variados (sendo o mais indicado a
ametista), plantas de qualquer gênero ou espécie. Presentear uma pessoa
com plantas, mostra que seu anjo está próximo.
Ligação com o Mestre Ascensionado: SERAPHIS BEY. FOI SUMO SACERDOTE
NA Atlântida. Antes do cataclisma foi para o Egito. Este raio protege o
verbo (palavra), é a inteligência. Realizador de milagres.
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Anjos da Qualidade Principado
49 - Vehuel
Tabela de nascimento: 07/maio – 19/julho – 30/setembro – 12/dezembro –
23/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: vau/he/vau/Aleph/lamed
Nome do anjos em números: 6/5/6/1/12
Carta do Tarot: A Imperatriz
Número de sorte: 3
Mês de mudança: março
Exerce domínio sobre: as Filipinas
Planeta: Mercúrio
Hora: das 16:00 às 16:20
Salmo: 144
Este anjo ajuda a elevar a Deus para todas as manifestações benéficas, a
glorificação de todas as pessoas e a admiração do reino celestial.
Quem nasce sobre esta influência se distinguirá por seus talentos e virtudes;
sua grande generosidade pode ser vista através de sua aura. Será
estimado por todas as pessoas de bem que possuam as mesmas
qualidades e virtudes. Fiel executor das causas nobres, incentiva as
pessoas, através de seu exemplo, a seguirem sua boa conduta. Luta pelo
bem e glorifica a Deus. Será querido pela Divindade, por sua facilidade em
perdoar os erros dos outros, seja quem for. Julga sempre de modo
prudente. Com senso de humor poderá criticar, sem arrogância, o que
perceber nas pessoas. Será inovador, imparcial, dinâmico e inteligente
mental, terá facilidade em se expressar com pessoas de qualquer classe.
Tornar-se mais estável após o casamento e sua família será unida e
harmoniosa. Fisicamente esbelto e elegante, intelectualmente aberto e
refinado; as pessoas poderão considera-lo “difícil” de levar. Terá
reconhecimento social, que encara como prova de que a vida só é
“dura” para quem não sabe aproveitar as oportunidades que lhe são
oferecidas. Dotado de grande virtude moral, não gosta de pessoas que
faltam aos seus compromissos. Seu amadurecimento terreno espiritualiza e
enobrece seu caráter.
Profissionalmente, poderá ser um escritor genial, muito criativo, que
respeitará a espiritualidade. Dotado de um agudo senso crítico, será ótimo
nas organizações empresariais. Devido à sua enorme capacidade de
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evolução, é possível que tenha dons formidáveis para a arte ou atividades
culturais.
Gênio contrário: domina o egoísmo, a raiva, o ódio, a hipocrisia e a
vingança. A pessoa que nasce sob a influência deste gênio contrário,
poderá ter tendência à infidelidade e à paixões repentinas. Poderá ser
presunçoso, planejas represálias, revanches e praticar magia negra.

50 - Daniel
Tabela de nascimento: 08/maio – 20/julho – 01/outubro – 13/dezembro –
24/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: daleth/noun/yod/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 4/14/10/1/12
Carta do Tarot: O Papa
Número de sorte: 5
Mês de mudança: maio
Exerce domínio sobre: os samaritanos
Planeta: Lua
Hora: das 16:20 às 16:40
Salmo: 102 e/ou 103
Este anjo auxilia a obter a misericórdia de Deus e a ter consolação.
Favorece a justiça, o clero e a magistratura. Dá inspiração para não ficar
indeciso ou embaraçado pelos mais diferentes motivos.
Quem nasce sob esta influência será trabalhador e executará todas as
suas atividades com muito amor. Perceberá que sua intuição poderá
chegar à genialidade, quando é convidado para debates ou mesmo
quando estiver entre amigos. Terá sorte e proteção contra as
enfermidades. Determinado, não gosta de nada que não seja claro e bem
explicado. Paciente ao extremo,será capaz de suportar quase tudo das
pessoas, mas não aceita ser recriminado injustamente, podendo ser duro e
agressivo se a pessoa não estiver com a razão. Pensa antes de agir e não
gosta de sentir-se ameaçado; não desperdiça seus sonhos em fantasias
impossíveis. Motivador e justo, será uma pessoa pública, com capacidade
para tratar de qualquer assunto. Descobrirá o “porquê” de muitos
problemas sociais e convencerá a sociedade de que suas propostas são
satisfatórias para se tornarem êxito. Na infância poderá ter tido problemas
em demonstrar afetividade com os pais, por isso será comum vê-lo
paparicando os filhos, provavelmente para compensar esta carência.
Trabalhará com mais doçura, equilíbrio e afetuosidade, quando encontrar
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um ambiente parecido com seu lar. Alguns fatos da adolescência
poderão marcar sua vida, dando-lhe plena certeza de que seu anjo
guardião está sempre presente protegendo-o e guardando-o, pois é
através da sua inteligência, que seu interior liga-se ao seu mundo astral.
Profissionalmente, poderá adaptar-se muito bem em atividades ligadas ao
comércio exterior ou em empresas internacionais. Por sua eloqüência,
poderá ser um grande orador, fazer sucesso na política ou como ator.
Gênio contrário: domina a chantagem, a angústia, as frustrações, as
agressões físicas e verbais com os pais. A pessoa que nasce sob a
influência deste gênio contrário, poderá criar entraves na indústria, ser
hábil conselheiro para intrigas, traficante, vigarista que gostará de
trabalhar e viver por meios ilícitos.

51 - Hahasiah
Tabela de nascimento: 09/maio – 21/julho – 02/outubro – 14/dezembro –
25/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: he/he/shin/yod/he
Nome do anjo em números: 5/5/21/10/5
Carta do Tarot: A Roda da Fortuna
Número de sorte: 10
Mês de mudança: outubro
Exerce domínio sobre: os barsíens 11
Planeta: Lua
Hora: das 16:40 às 17:00
Salmo: 103
Este anjo ajuda a elevar a alma a Deus, contemplar as coisas divinas e
descobrir todos os mistérios através da consciência e inteligência.
Quem nasce sob esta influência amará todas as ciências e sentirá um
interesse especial em conhecer as propriedades e atributos dos animais,
vegetais e minerais. Será puro, criativo, conduzindo sua vida com
harmonia, através da enorme luz de proteção que há em seu coração.
Estudioso, aprenderá os caminhos utilizando-se da sua aguçada intuição,
entendendo a ordem divina nas estruturas humanas. Mago, grande
sacerdote das ciências esotéricas, onde obterá prestígio e autoridade
para ministrar cursos ou palestras. Trabalha para encontrar a paz entre as
pessoas. Sabe que quando está passando por uma dificuldade, isto nada
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mais é que um meio para ter acesso à divindade interna e externa. Tem
gostos simples; amante da natureza, música, perfumes. O fascínio de seu
lado poético flui de modo simples. Uma carta ou o desenho de um simples
coração já poderia ser a manifestação sublime de seu anjo guardião. Terá
muitas revelações, aprendendo de forma iniciática suas leituras
espiritualizadas. Será o próprio “Templo dos Mistérios”, sua consciência, seu
sacerdote, construindo assim, a realização da verdade de Deus na Terra.
Profissionalmente, poderá distinguir-se na medicina, nas pesquisas e
inventos maravilhosos para o benefício da sociedade. Terá aptidão para
as ciências abstratas e para qualquer atividade relativa às ciências
biológicas.
Gênio contrário: domina o charlatanismo e a magia negra. A pessoa
nascida sob a influência deste gênio contrário, poderá abusar da boa fé
das pessoas, prometendo coisas extraordinárias que não poderá cumprir
ou utilizando objetos para convencer clientes de sua magia. Não
conseguirá conter seus impulsos, nem satisfazer sua sexualidade. Poderá
não ser asseado e gostar de viver como um mendigo.

52 - Imamaiah
Tabela de nascimento: 10/maio – 22/julho – 03/outubro – 15/dezembro –
26/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: ayn/mem/mem/yod/he
Nome do anjo em números: 16/13/13/10/5
Carta do Tarot: O Enforcado
Número de sorte: 12
Mês de mudança: dezembro
Exerce domínio sobre: os melindais 12
Planeta: Júpiter
Hora: das 17:00 às 17:20
Salmo: 7
Este anjo ajuda a destruir a força dos inimigos, das pessoas que só pensam
em humilhar os mais fracos e auxilia todos que pedem socorro a Ele para
obter liberdade. Protege as viagens em geral e todos os que estão
desolados e solitários. Influencia todas as coisas que são baseadas na
bondade e os ganhos monetários provenientes do trabalho honesto.
Quem nasce sob esta influência terá um temperamento vigoroso e forte,
suportando qualquer adversidade com benevolência, paciência e
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coragem. Não tem medo do trabalho, mas sim grande inspiração para
executa-lo. Sabe manusear qualquer objeto e fazer obras de grande
beleza. Se for mulher poderá ser uma ótima decoradora, conseguindo
captar com sua intuição os pontos fortes no lar, utilizando através do
conhecimento dos símbolos mágicos, diferente energias que irão
salvaguardar sua casa das influências negativas. Respeita as pessoas com
moral, inteligência e sentimentos, pois sabe que estes valores enobrecem a
alma e constroem uma boa existência na Terra. Está sempre se integrando
aos assuntos sociais ou políticos e inspira muita confiança nas outras
pessoas. Terá facilidades financeiras e materiais para realizar-se e projetarse, inclusive internacionalmente. Aprendendo com os erros cometidos,
estará sempre ensinando às pessoas a forma certa de agir – é o
especialista em “consertar o que não tem mais jeito”. Nunca se deixa levar
pelo instinto, pensando sempre antes de agir. Otimista, expansivo e
prudente, pode confiar em sua boa estrela e na proteção de seu anjo
guardião.
Profissionalmente, é possível que obtenha sucesso trabalhando como
arquiteto, na construção civil, engenharia ou administração. Poderá ser um
artesão de ótima reputação, conhecido pela qualidade de sua obra.
Gênio contrário: domina o orgulho, a blasfêmia, a crueldade, a grosseria e
as brigas. A pessoa sob a influência deste gênio contrário poderá ser
impostor, provocador de brigas, extremamente nervoso e usar um linguajar
grosseiro e vulgar.
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53 - Nanael
Tabela de nascimento: 11/maio – 23/julho – 04/outubro – 16/dezembro –
27/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: noun/noun/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 14/14/1/1/12
Carta do Tarot: Os Enamorados
Número de sorte: 6
Mês de mudança: junho
Exerce domínio sobre: o idioma maltês 13
Planeta: Saturno
Hora: das 17:20 ás 17:40
Salmo: 118
Este anjo protege as altas ciências. Influencia os eclesiásticos, os
professores, os magistrados e os homens que trabalham com leis.
Quem nasce sob esta influência se distinguirá por conhecer as ciências
abstratas, amará a vida tranqüila, a paz, a meditação e ouvir músicas
clássicas. Sua luz transcende e através dela vê-se sua inocência e sua
verdade. Poderá ter vocação religiosa ou para conhecer assuntos
metafísicos. Digno de confiança, não comete nunca uma ação
imprudente ou impensada. Gosta de relacionamentos sólidos e é o amigo
que todos querem ter. Dotado de grande afetividade, vive em função do
amor e tudo o que é belo o comove. Por ser tradicionalista, dá muita
importância ao casamento e aos filhos. Geralmente mais passional que
ativo, sabe controlar seus instintos sem reprimi-los. Sua inteligência se
desenvolve mais por experiência do que por estudos. Gosta do sucesso e
tende a construir coisas belas com fins altruístas. Todos da família fazem
parte de um grande projeto e para conquistar um lugar ao sol não mede
esforços. Seu prestígio não alimenta sua vaidade. Viverá dentro de sua
realidade e se dedicará integralmente a viver uma existência pacífica,
com muita dedicação e esforço, fazendo tudo de forma perfeita e limpa.
Poderá ter ocorrido problemas de saúde na infância ou adolescência, mas
apesar da fragilidade física, possui um espírito extremamente ágil e
guerreiro. Bom Vivant, sabe desfrutar das coisas boas da vida, sem por isso
partir para atos grosseiros ou impensados. É a coluna que sustenta a
humanidade.
Profissionalmente, poderá obter sucesso em atividades voltadas para
países estrangeiros como importação; exportação, diplomacia,
intercâmbio cultural e tecnológico.
118

Gênio contrário: domina a ignorância, a tristeza, a melancolia, a preguiça,
o sentimento de culta e a autopunição. A pessoa sob a influência deste
gênio contrário não terá cuidado com aparência, será capaz de trabalhar
gratuitamente para qualquer causa nobre e obcecado em usufruir de
bens materiais.

54 - Nithael
Tabela de nascimento: 12/maio – 24/julho – 05/outubro – 17/dezembro –
28-29/fevereiro
Nome do anjo em letras hebraicas: noun/you/tau/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 14/10/22/1/12
Carta do Tarot: A Temperança
Número de sorte: 5
Mês de mudança: maio
Exerce domínio sobre: os zaflaniens14
Planeta: Júpiter
Hora: das 17:40 às 18:00
Salmo: 102
Este anjo ajuda a obter a misericórdia de Deus e a longevidade. Protege
os chefes de Estado, os presidentes, os monarcas, os príncipes e todas as
pessoas que dedicam sua vida à religiosidade e à caridade. Favorece a
continuação e a legitimação das famílias, estabilidade das empresas.
Auxilia as pessoas que necessitam do socorro dos poderosos com favores e
propicia uma existência correta e tranqüila.
Quem nasce sob esta influência será celebre por tudo que escrever e por
sua eloqüência. Terá grande reputação, se distinguirá por seus méritos e
virtudes, obtendo a confiança para ocupar cargos importantes tanto no
governo como em empresas privadas. Será predestinado a assumir postos
de comando, devido à sua ampla visão para entender as coisas e
precaver do mal. Será a própria personificação do bem, da ordem, da
justiça e da legalidade. Com personalidade forte, grande autoridade e
prestígio, centralizará as funções angelicais na Terra. Dominará o campo
espiritualista e metafísico. É dotado de uma faculdade que s´s as pessoas
especiais possuem, consegue transformar em realidade qualquer coisa
que queira. Defenderá com entusiasmo o bem contra o mal e será discreto
quando fizer julgamentos ou oferecer orientação espiritualista. Será
diferente desde criança, destacando-se por sua beleza e graça no andar,
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no vestir e no falar. Sua aura é resplandecente e sua regência é a beleza e
bondade.
Profissionalmente, terá tendência a se tornar um alto dignatário religioso,
advogado ou um grande médico. Seguindo a carreira política, prestará
serviços em Assembléia Constituinte. Terá possibilidade de ser um artista de
renome que marcará época. Sua vida poderá ser marcada por muito
trabalho, como patrão ou empresário bem sucedido, gerando emprego
para muitas pessoas, inclusive familiares.
Gênio contrário: domina a conspiração, a traição e o acúmulo de raiva. A
pessoa sob a influência deste gênio contrário poderá ter a língua ferina,
fazer escritos difamatórios, provocar ruína de empresas, provocar sacrifícios
e humilhações dos menos favorecidos.

55 - Mebahiah
Tabela de nascimento: 13/maio – 25/julho – 06/outubro – 18/dezembro –
01/março
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/beth/he/yod/he
Nome do anjo em números: 13/2/5/10/5
Carta do Tarot: A Justiça
Número de sorte: 8
Mês de mudança: agosto
Exerce domínio sobre: o povo de Ormuz15
Planeta: Júpiter
Hora: das 18:00 às 18:20
Salmo: 101
Este anjo ajuda a ter consolação e poder para vencer em qualquer tipo
de atividade. Favorece também a proteção às crianças.
Quem nasce sob esta influência se distinguirá por suas benfeitorias, por sua
piedade e por seu zelo em amar a Deus e a todos os homens. Saberá o
caminho a ser seguido, sempre em busca de novas expectativas.
Entenderá os mistérios divinos, a doutrina crística e não medirá esforços
para planta-los nos sentimentos dos homens. Era um pregador ativo dos
conceitos religiosos e da conservação da moral. Sempre disponível, gosta
de sentir-se útil trabalhando para o bem estar da comunidade. Sua vida só
terá encanto quando encontrar o parceiro certo, que seguirá sua jornada
por toda a vida. Sente a necessidade de que a sua existência tenha
continuidade através dos filhos. Compreenderá os acontecimentos,
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principalmente os inesperados, resolvendo-os sempre com idéias novas e
criativas. Não terá apego às coisas materiais, que considera apenas
conseqüência da dedicação e persistência no trabalho. Gostará de
cuidar do corpo, principalmente para o desenvolvimento muscular.
Mesmo diante de seu porte físico, sua natureza é pacífica. Seu anjo se
manifesta de forma espontânea, quando defende alguém que foi
injustiçado ou quando faz curas através da impostação das mãos. Produz
em torno de si uma aura mística e enigmática, que o deixa elevado
apesar de incompreendido.
Profissionalmente, terá grande facilidade para qualquer atividade na área
de R.H. ou cultura física. Poderá ser mestre na arte da alquimia.
Gênio contrário: domina a autodestruição e a auto-piedade. A pessoa sob
a influência deste gênio contrário será inimigo da verdade, propagadora
de falsas esperanças que acabam em frustração e poderá contribuir para
a destruição de missionários que ajudam na regeneração humana.

56 - Poiel
Tabela de nascimento: 14/maio – 26/julho – 07/outubro – 19/dezembro –
02/março
Nome do anjo em letras hebraicas: phe/vau/yod/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 17/6/10/1/12
Carta do Tarot: A Roda da Fortuna
Número de sorte: 10
Mês de mudança: outubro
Exerce domínio sobre: os habitantes de Aden16
Planeta: Sol
Hora: das 18:20 às 18:40
Salmo: 144
Este anjo ajuda a vencer demandas. Favorece a aquisição de prestígio,
fortuna e a propagação das grandes filosofias.
Quem nasce sob esta influência será estimado por todos, devido à sua
modéstia e humor agradável. Sua fortuna será obtida devido ao seu
talento e boa conduta. Conseguirá obter tudo que deseja e estará sempre
empenhado em aprender e conhecer todas as coisas do mundo. Apesar
da aparência modesta e frágil, lutará para colocar-se em uma posição
sócio-econômica favorável e assim obter reconhecimento por seus
extraordinários talentos, tornando-se conhecido mundialmente. Aberto a
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tudo que seja símbolo de vitalidade e generosidade, saberá
contrabalançar a razão e a paixão. Acredita na salvação das pessoas
pelo amor e estará sempre pronto para ajudar a todos. Trabalhará sempre
de acordo com a filosofia espiritualista e angelical. Otimista, saberá
enfatizar as qualidades positivas das pessoas e das situações. Com seu
encanto, ilumina a vida de todos que o cercam.
Profissionalmente, terá facilidade para brilhar em terras estrangeiras, por
sua facilidade na compreensão de diferentes idiomas e dos mais variados
usos e costumes. Terá grande predisposição para trabalhar com rituais de
alta magia, sempre para praticar o bem.
Gênio contrário: domina a ambição, o orgulho, a agressividade e a
incoerência. A pessoa sob a influência deste gênio contrário poderá
organizar contrabandos internacionais, elevar-se a custa do trabalho dos
outros, falsificar assinaturas de documentos ou cheques, vestir-se de forma
ridículos e considerar-se o maior de todos os mestres.
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Capítulo 14
Arcanjos
Definição: é o nome dado à categoria angelical que é responsável pela
transmissão de mensagens importantes. Assegura os bons relacionamentos,
a sabedoria e os estudos. São ágeis, rápidos e querem ver todos felizes
nesta existência.
Príncipe: Mikael
Seu encontro com Deus: paisagem com grandes espaços, com bastante
luminosidade.
Número de sorte: 8
Países ou cidades onde existe um elo kármico: Brasil, México, Tibet, Machu
Pichu, Oxford, Sorbone
Gênio contrário: domina o pessimismo, a calúnia, a desumanidade, o
escândalo e o isolamento por medo ou desconfiança.
Dia da semana: quarta-feira
Planta: café
Carta do Tarot: A Justiça
Letra hebraica: heth
Mapa astral: analise onde está a regência do planeta Mercúrio
Manifestação: em contato com árvores altas (pinheiro ou eucalipto), clima
úmido
Representação: no auge do fim do inverno, quando a energia está pronta
para renascer com o verão.
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Personalidade: as pessoas cujos anjos fazem parte desta categoria são
prudentes, introvertidas, só aceitando uma novidade depois de medir os
prós e contras. Têm muita iniciativa no dia-a-dia, concluindo com cuidado
tudo que fazem, para que outra pessoa não tenha que faze-lo. Brigam por
seus ideais, enfrentando os problemas com coragem, firmeza,
determinação e objetividade. Um pouco desconfiadas, não gostam de
depender de ninguém. Algumas vezes podem fechar-se, como forma de
controlar seus instintos. Grande paciência, chegam sempre onde querem.
Costumam procurar amigos de boa aparência, tendo muito orgulho em
serem vistos com eles. Desejam sempre o prestígio, que é alcançado
através das suas experiências de vida, sempre de alto nível e estilo.
Pontos fracos no corpo humano:
-

metabolismo lento (medo de enfrentar a vida).
hipotermia.
Descalcificação (ser muito “duro” com a vida).

Problemas kármicos de saúde:
-

fígado (extremamente analítico).
rins (mágoas acumuladas).

Profissões: dermatologista, dentista, ortopedia, político, agente de viagem,
vendedor de carros, antropólogo, geólogo, advogado, corretor de bolsa
de valores.
Trabalho: preferem trabalhar sozinhos do que em ambientes
descoordenados ou agitados. Precisam colocar em ordem suas mentes,
para que tenham ideais admiráveis. Facilidade em trabalhar com
organizações internacionais, onde podem utilizar seus dons de
administração. Gostam de ter uma pessoa forte ao seu lado, um
colaborador ou mesmo cônjuge, pois necessitam de alguém para confiar
suas idéias geniais. Não se destacarão de imediato, pois querem construir
o sucesso passo a passo. Têm facilidade de adaptação às mudanças,
desde que estas não signifiquem riscos ou prejuízos. Vida de muito
conforto, provinda de muito trabalho; projetam o sucesso e o poder no
campo social.
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Sentimentalmente: são fiéis, não gostam de aventura nem de afetos
superficiais. Ambiciosos, buscam o casamento num ambiente mais
elevado do que o seu. Conservam os amigos da adolescência por toda a
vida. Não se sentem atraídos por pessoas do tipo sexo fatal ou amantes de
luxo, sua vida afetiva não é levada às fantasias.
Ambiente: para ancorar em sua casa, um anjo da qualidade Arcanjo
necessita da presença de vasos de flores, qualquer variação de folhagem,
sendo tudo muito colorido. Talvez por isso gostem de usar na decoração,
nas roupas e utensílios do dia-a-dia, estampas com flores e frutas. Gostam
também de presentear os amigos com vasos de violeta, rosas ou flores
silvestres.
Ligação com o Mestre Ascensionado: LANTO. Em outras encarnações foi
Pitágoras e
Confúcio. Ajuda nos estudos. Forte ligação com os Devas da Natureza.
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Anjos da Qualidade Arcanjo
57 - Nemamiah
Tabela de nascimento: 15/maio – 27/julho – 08/outubro – 20/dezembro –
03/março
Nome do anjo em letras hebraicas: noun/mem/mem/yod/he
Nome do anjo em números: 14/13/13/10/5
Carta do Tarot: A Roda da Fortuna
Número de sorte: 10
Mês de mudança: outubro
Exerce domínio sobre: os cirineus17
Planeta: Marte
Hora: das 18:40 às 19:00
Salmo: 113
Este anjo ajuda a todos que trabalham por uma causa justa, a prosperar
em todas as áreas e a libertar as pessoas viciadas, encaminhando-as para
uma vida saudável. Favorece as pessoas que trabalham em cidades
litorâneas e a todos que exercem funções ligadas à área de lazer nestas
localidades.
Quem nasce sob esta influência amará ser colocado em uma posição de
liderança, se distinguirá por sua bravura e grande amor por todas as
coisas, suportando a fadiga com paciência e coragem. Trabalha para
melhorar a sociedade e tende a abolir os privilégios e recursos de pessoas
que não merecem. Terá sorte nas viagens ao exterior e proteção contra
traição ou vingança. Será um combatente contra as forças do mal,
através da sua cultura e intelectualidade. Projeta sempre experiências
para a formação de um novo mundo, lutando contra as esferas e
consciências inferiores. O conhecimento do seu anjo guardião é o tema
central para a sua existência ficar cada vez melhor na Terra. Terá grandes
revelações nos sonhos. Defenderá todas as boas causas e será chamado
sempre para edificar planos teóricos, sendo considerado por todos um
ótimo administrador ou economista, principalmente em tempos de crise.
Alegre, ativo e simpático, é sempre o centro das atenções em todas as
situações. É uma pessoa de garra e muita força de vontade. Apaixonado
por tudo e por todos, ama a vida familiar e dedica-se especialmente aos
filhos.
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Profissionalmente, será convidado para a liderança de partidos políticos e
de entidades sindicais ou empresariais.Participará e será atração em
desfiles ou fanfarras escolares. Contribuirá para desfiles carnavalescos,
fazendo a alegria da população. Detalhista, será um bom chargista,
contador de anedotas ou histórias infantis. Especialista em conseguir
colocação para pessoas que necessitam trabalhar.
Gênio contrário: domina a covardia, a traição, a fraude e a calúnia. A
pessoa sob a influência deste gênio contrário terá visão destorcida das
coisas, estará sempre em desacordo com qualquer opinião, criando atritos
entre chefes. Usará sua inteligência para a maldade e será especialista em
colocar defeitos nos outros.

58 - Ieialel
Tabela de nascimento: 16/maio – 28/julho – 09/outubro – 21/dezembro –
04/março
Nome do anjo em letras hebraicas: yod/yod/lamed/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 10/10/12/1/12
Carta do Tarot: O Ermitão
Número de sorte: 9
Mês de mudança: setembro
Exerce domínio sobre: os alanitas18
Planeta: Marte
Hora: das 19:00 às 19:20
Salmo: 6
Este anjo ajuda a tirar a tristeza e a confundir os maldosos e as falsas
testemunhas. Protege contra as maldades, principalmente os males dos
olhos. Influencia os armeiros, serralheiros e todos que trabalham,
comercializam e negociam produtos de ferro.
Quem nasce sob esta influência se distinguirá por sua coragem e
franqueza. Terá proteção do planeta Vênus e dos signos correspondentes,
Touro e Balança. Será considerado uma pessoa lúcida, que decide com
clareza
de
expressão,
todas
as
situações
complicadas
ou
comprometedoras. Franco e com temperamento amoroso, terá gosto por
flores, ornamentos e pinturas bucólicas. Otimista, ama a verdade e a
defende para que tudo se realize na mais perfeita ordem. Dotado de
grande afetividade, forte senso estético, solidez e valorização dos bens
materiais. Aceita bem a sua sensualidade, atingindo a serenidade, quando
satisfaz sua tendência a todos os tipos de prazeres sem reprimir-se. É um
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pouco introvertido e sempre controla seus instintos exibicionistas. Não gosta
de indecisão e sabe aproveitar todas as oportunidades, não arriscando
em nada que não seja conservador ou tradicional. Consegue assim, um
equilíbrio material e espiritual. Espírito combativo, encontra no casamento
a solução, o esteio para todos os problemas. Seu parceiro deverá
completá-lo, para que sinta-se forte nas lutas que deverá empreender.
Profissionalmente, terá facilidade para trabalhar com decoração,
ornamentos em geral e comercialização ou fabricando produtos de ferro.
Poderá ter uma participação militante contra armamentos nucleares e se
utilizará de todos os argumentos para defender suas idéias.
Gênio contrário: domina o blefe, a dissimulação, o crime premeditado e os
homicídios terríveis. A pessoa sob esta influência, poderá ser perigosa,
traficar armas, depredar bens públicos e planejar vinganças sofisticadas.

59 - Hahahel
Tabela de nascimento: 17/maio – 29/julho – 10/outubro – 22/dezembro –
05/março
Nome do anjo em letras hebraicas: he/resh/he/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 5/20/5/1/12
Carta do Tarot: O Carro
Número de sorte: 7
Mês de mudança: julho
Exerce domínio sobre: A Mesopotamia19
Planeta: Sol
Hora: das 19:20 às 19:40
Salmo:112
Este anjo ajuda a curar problemas nos órgãos reprodutores, principalmente
femininos, favorecendo a vida longa, sem problemas de saúde. Torna as
crianças obedientes e respeitosas com os parentes, colegas de estudo,
professores e pais. Favorece os corretores de valores, os agentes de
câmbio, as pessoas que trabalham em órgãos públicos, arquivos,
bibliotecas e as que possuem qualquer coleção (principalmente as raras e
preciosas).
Quem nasce sob esta influência será ávido de conhecimento procurando
instruir-se em todas as ciências. Será belo, possuidor de enorme carisma e
se distinguirá por suas virtudes: nobreza de espírito, humor agradável e
valentia. Sua espiritualidade será tão rica, que transmitirá seus
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ensinamentos com paciência e dedicação, sem visar lucros. Com este
dom ou dádiva, caso possua um canal para exteriorizar, poderá praticar
curas, fazer pinturas mediúnicas e trabalhar com oráculos. Na idade
madura, de forma inesperada, ganhará dinheiro que será usado, em
parte, para a missão que deverá cumprir em sua existência terrena. Terá
bom relacionamento familiar, vivendo em harmonia com os filhos. Por sua
ânsia de viver, adora explorar o desconhecido. Grande estrategista da
vida, estará sempre pronto a regenerar as personalidades desajustadas da
sociedade. Seu refinamento será maravilhoso e aproveitará a força do
anjo para ser feliz.
Profissionalmente, fará operações comerciais bem sucedidas. Será um
ótimo profissional na área de finanças e administração, podendo através
do estudo, tornar-se respeitado. Dominará idéias inéditas e estudará
biologia, especializando-se em reprodução de plantas e animais.
Possibilidade de ganhar uma bolsa de estudos e exercitar com melhores
condições seus dotes intelectuais.
Gênio contrário: domina a ruína, a fraude, a destruição, a falsificação. A
pessoa sob a influência deste gênio contrário poderá ser inimiga da luz,
destruir com fogo ou causar incêndio, dilapidar bens que não lhe
pertencem (da família, da indústria ou do governo), falsificar métodos para
infiltrar-se na memória de computadores e ter ciúme doentio de seus bens
materiais.

60 - Mitzrael
Tabela de nascimento: 18/maio – 30/julho – 11/outubro – 23/dezembro –
06/março
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/tsad/resh/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 13/18/20/1/12
Carta do Tarot: A Roda da Fortuna
Número de sorte: 10
Mês de mudança: outubro
Exerce domínio sobre: os povos do Tibet
Planeta: Lua
Hora: das 19:40 às 20:00
Salmo: 144
Este anjo ajuda a curar os males do espírito e a libertar das perseguições.
Influi sobre a fidelidade e a obediência.
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Quem nasce sob esta influência se distinguirá na sociedade por seus
talentos e nobres virtudes. Reúne as mais belas qualidades do corpo e da
alma. Saberá retificar seus erros, porque entende que é através das
experiências que construímos nossa personalidade, o invólucro da alma e
do caráter. Estará sempre em busca de si mesmo, procurando atingir um
ideal de equilíbrio e sabedoria. Ser um incansável trabalhador será sua
principal qualidade. Vivendo uma existência elevada, trabalhando pelo
bem social, poderá livrar-se do seu karma. Saberá reconhecer a mão de
Deus em cada detalhe da natureza. Atingirá, desde criança, um alto grau
de maturidade e estará preparado para obter todo sucesso; não aquele
de palcos ou aplausos, mas sim o mais duradouro, cumprindo as tarefas
específicas do dia-a-dia, ficando em paz com sua consciência. Saberá
viver o presente na medida certa, para lançar aos poucos sementes para
o futuro. Poderá ser considerado um símbolo do ser humano na sua
totalidade, tanto física como espiritual.
Profissionalmente, ficará conhecido por suas aptidões literárias e por sua
grande inteligência. Por seu grande respeito e admiração pela natureza,
poderá trabalhar em qualquer área relativa à ela: botânica, jardinagem,
bioquímica, farmácia, floricultura, ecologia, etc.
Gênio contrário: domina a insubordinação, a desobediência, a
infidelidade, a boemia, o alcoolismo, as drogas e os vícios em geral. A
pessoa sob a influ~encia deste gênio contrário poderá ser uma carola que
reza e depois faz mal aos outros. Terá tendência a romper relacionamentos
impulsivamente, de forma escandalosa.

61 - Umabel
Tabela de nascimento: 19/maio – 31/julho – 12/outubro – 24/dezembro –
07/março
Nome do anjo em letras hebraicas: vau/mem/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 6/13/2/1/12
Carta do Tarot: O Carro
Número de sorte: 7
Mês de mudança: julho
Exerce domínio sobre: os antigos Bé Thuliens20
Planeta: Vênus
Hora: das 20:00 às 20:20
Salmo: 112
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Este anjo ajuda a obter a amizade de uma pessoa. Favorece os estudos de
astrologia, psicologia e esoterismo, influenciando fortemente as pessoas
para que se especializem e se destaquem em pesquisas nestas áreas.
Quem nasce sob esta influência amará as viagens e os prazeres honestos.
Será muito amoroso e sensível. Tem consciência da forma correta de agir e
sua inteligência está a serviço da potência angelical. Introvertido e
afetuoso, não se adapta a mudanças repentinas. Tradicionalista, mantémse fiel e apegado aos valores transmitidos e ensinados pelos pais. Dotado
de muita intuição, está aberto às coisas que estão a sua volta, apesar de
não se envolver. Para sentir-se bem em uma posição social ou de trabalho,
precisa acreditar como se fosse uma religião; necessita de suporte
ideológico. Não gosta das pessoas agressivas ou indecisas. Paciente ao
extremo, é capaz de suportar tudo pela pessoa amada ou algum familiar.
Quando não recebe afeto, prefere o isolamento. Sua força vital é
manifestada na paternidade ou maternidade. Estável, busca estabelecer
nas pessoas uma imagem “filial”. Será estimado por seu equilíbrio, doçura,
amabilidade e afetuosidade. Não está interessado em modificar a
situação de um grupo ou classe social, investindo todas as suas energias
em pessoas mais próximas ou em um caso específico. Organizará sua vida
de acordo com sua consciência, manifestada livremente através de bons
atos e companheirismo.
Profissionalmente, poderá ser ótimo psicólogo, adaptando-se bem com
crianças. Fará sucesso se conseguir canalizar suas emoções para
romances e poesias. O trabalho com astrologia ou oráculos, lhe trará
realizações.
Gênio contrário: domina a libertinagem, a indiferença, a infidelidade. A
pessoa sob a influência deste gênio contrário poderá adquirir vícios
contrários e desarmônicos com a natureza, isolar-se ao extremo, autodestruir-se, mentir para si mesma por não ser capaz de enfrentar a
realidade, ter dependência maternal ou paternal doentia.
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62 - Iah-Hel
Tabela de nascimento: 20/maio – 01/agosto – 13/outubro – 25/dezembro –
08/março
Nome do anjo em letras hebraicas: yod/he/he/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 10/5/5/1/12
Carta do Tarot: Os Enamorados
Número de sorte: 6
Mês de mudança: junho
Exerce domínio sobre: o idioma dos antigos carmaniens21
Planeta: Saturno
Hora: das 20:20 às 20:40
Salmo: 118
Este anjo ajuda a obter sabedoria, auxilia no aparecimento de idéias
luminosas e a apaziguar a violência do mundo. Favorece as pessoas para
que vivam de modo correto e honesto.
Quem nasce sob esta influência amará a tranqüilidade, a nobreza de
caráter e a solidez de atitudes. Cumprirá fielmente todos os deveres e
obrigações para consigo, sua família e comunidade. Praticará vários
esportes, podendo largar tudo caso comece a aborrecer-se; terá a
mesma postura quando isso acontecer em relação ao amor. É evoluído
espiritualmente e sabe aproveitar sua energia, para seu próprio
crescimento e para o bem da humanidade. Pensa mais nos outros do que
em si próprio. Desde criança demonstra segurança em seus atos e sabe
controlar suas ansiedades. Líder nato, aceita os convites de comando que
recebe por seu jeito forte, capacidade de improvisação e apreço aos
desafios. Tático, busca sempre uma vitória imediata; ganha todas as
batalhas. Será forte para suportar todas as situações que são adversas à
sua estrutura emocional e sabe que o único meio para atingir seus
objetivos, é a insistência. Luta por uma imagem digna, transparente e
verdadeira. As pessoas novas que conhece nas inúmeras viagens de lazer
ou trabalho, são consideradas “experiências” que sempre enriquecem seu
mundo íntimo, cada dia mais repleto de luz. É um ótimo mestre, que obtém
vitória por ser o que é – simplesmente amor.
Profissionalmente, poderá ser um atleta, professor de ginástica ou de
qualquer outro esporte, dono de academia. Por sua facilidade para o
comando, se entrar para a política, provavelmente será líder de partido ou
de governo. Poderá ainda ser administrador de empresas, empresário ou
economista.
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Gênio contrário: dominas as condutas escandalosas, a depravação, a
futilidade, o luxo (gastos imensos com jóias, roupas, muitas vezes sem
condições financeiras). A pessoa sob a influência deste gênio contrário
terá inconstâncias nos relacionamentos, interessando-se somente pelo
dinheiro. Provocará intrigas contra casais, induzindo-os as brigas com maus
conselhos.

63 - Anauel
Tabela de nascimento: 21/maio – 02/agosto – 14/outubro – 26/dezembro –
09/março
Nome do anjo em letras hebraicas: ayn/noun/vau/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 16/14/6/1/12
Carta do Tarot: A Morte
Número de sorte: 13
Mês de mudança: abril
Exerce domínio sobre: o Camboja
Planeta: Mercúrio
Hora: das 20:40 às 21:00
Salmo: 2
Este anjo ajuda a encontrar a verdadeira espiritualidade e a obter
sabedoria. Protege contra problemas de saúde, acidentes e conserva a
paz nas famílias, neutralizando as maldades dos inimigos.
Quem nasce sob esta influência tem espírito sutil, sagaz, inventivo e se
distinguirá por seu trabalho. Sua consciência só produzirá palavras e ações
verdadeiras. Age como intermediário perfeito entre o céu e a Terra; por
sua grande iluminação, compreenderá os mistérios existentes nas relações
entre todas as coisas. É um grande iniciado, já tendo praticado magia
para o bem da humanidade, em várias outras encarnações. Será ávido
por conhecimento, tendo apreço por estudos e leituras. Consegue
adaptar-se a qualquer ambiente ou situação com extrema facilidade e
rapidez, não tendo grande preocupação com segurança. Sua inteligência
crítica, simbólica e ordenada, fará com que tenha dificuldade na escolha
do parceiro ideal. Não se preocupa com doenças, pois acredita na
máxima: “corpo são em mente sã”; quando eventualmente elas
acontecem, acabam curando-se sozinhas. O excesso de bondade é sua
grande qualidade!
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Profissionalmente, como antropólogo ou paleontólogo, será capaz de
realizar transformações na história. Poderá destacar-se pelo estudo das
filosofias esotéricas e escritos sobre a vida de Cristo. Por sua sagacidade,
dedicação e facilidade de adaptação, poderá ter sucesso em qualquer
carreira que abraçar.
Gênio contrário: domina a loucura, o desperdício e o protesto por dívidas.
A pessoa sob esta influência poderá arruinar-se devido à sua má conduta,
tornar-se corrupta, descobrindo através de suas faculdades sensitivas, o
ponto fraco das pessoas, para explorá-las com certo ar de arrogância;
viver pedindo dinheiro emprestado, para nunca pagar.

64 - Mehiel
Tabela de nascimento: 22/maio – 03/agosto – 15/outubro – 27/dezembro –
10/março
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/he/yod/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 13/5/10/1/12
Carta do Tarot: O Papa
Número de sorte: 5
Mês de mudança: maio
Exerce domínio sobre: a Mongólia
Planeta: Mercúrio.
Hora: das 21:00 às 21:20
Salmo: 32
Este anjo protege contra a raiva, as inimizades e os acidentes causados
por pessoas inescrupulosas e desastradas no trânsito. Favorece todos que
buscam sabedoria, os professores, os autores e oradores. Influencia
aqueles que amam a leitura, as livrarias e todos que comercializam nesta
área.
Quem nasce sob esta influência será um tipo excepcional e se distinguirá
pela força de vontade para aprender. Tolerante, generoso,
compreenderá a todos, deixando bem a vontade as pessoas que estão
ao seu lado. Olhará sempre o lado positivo das pessoas e entenderá seus
defeitos. Sempre fica com a melhor parte, pois estando bem, cuidará do
bem estar de todos. Maduro, tem o intelecto luminoso e um corpo perfeito.
Entusiasmado e cheio de vitalidade, sabe contrabalançar a razão e a
paixão. Adora amar e ser amado, tendo necessidade de possuir e dar
afeto, como forma prazeirosa de viver. Protege sempre a família com a
enorme força que possui. Poderá algumas vezes parecer um pouco
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ingênuo, porque ao considerar todos como amigos, não percebe a
traição. Magoa-se com facilidade, principalmente se for tratado de forma
injusta. Será sempre o centro das atenções, pois além de vestir-se de forma
esplêndida, faz coisas grandiosas como viagens, reuniões ou festas. Está
certo quando considera que tudo está a seu favor mesmo em fases de
dificuldade. Em sua vida não há lugar para superstições ou crenças em
forças do destino.
Profissionalmente, poderá obter êxito trabalhando como jornalista, redator,
escritor e relações públicas. Terá facilidade para trabalhar em divulgação
ou comercialização de livros.
Gênio contrário: domina o convencimento exagerado, a controvérsia, as
disputas literárias, as críticas e a megalomania. A pessoa sob a influência
deste gênio contrário poderá buscar a glória custe o que custar, mesmo
sacrificando outras pessoas e desperdiçar sua generosidade com pessoas
que não merecem.
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Capítulo 15
Anjos
Definição: é o nome dado à categoria angelical da qual Deus mais se
utiliza para fazer milagres, fazendo com que a humanidade evolua,
através de experimentos e experiências de vida.
Príncipe: Gabriel
Seu encontro com Deus: mar ou qualquer outro lugar onde haja lagos ou
rios.
Número de sorte: 9
Países ou cidade onde existe um elo kármico: Portugal, Normandia e
Sevilha.
Gênio contrário: domina o ciúme, a possessividade, a confusão entre a
razão e a imaginação, a tendência suicida e o comportamento de fuga.
Dia da semana: segunda-feira
Planta: erva cidreira ou carqueja
Carta do Tarot: O Ermitão
Letra hebraica: teth
Mapa astral: analise onde está a regência do planeta Lua.
Manifestação: quando o clima é temperado com brisas leves.
Representação: fim do inverno
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Personalidade: as pessoas cujos anjos fazem parte desta categoria são
emotivas, atentas, possuem flexibilidade e compreensão e sempre
encontram soluções para os problemas. Têm grande facilidade de
adaptação a qualquer realidade – são como camaleões. Tendem a fugir
de qualquer situação onde haja cobrança, principalmente familiar ou
sentimental. Vivem períodos alternados de participação ou do mais
absoluto distanciamento. Mestres em usar recursos que não são visíveis à
primeira vista, terão dificuldades em resolver as mais diferentes questões
sem recorrer ao misticismo. Gostam de ficar em silêncio e o mistério é a sua
grande arma de fascínio. Alcançam o que desejam e nunca hesitam
quando têm que tomar partido. Deverão ter cuidado para não se
fecharem em seus mundos, onde a única coisa importante são as histórias
que contam de si.
Pontos fracos no corpo humano:
- distúrbios renais (mágoas acumuladas).
- dificuldade em assimilar sais (inteligência, assimilar idéias novas).
- intoxicação por comida estragada (o corpo é o templo da alma).
- problema de pele (sensibilidade, docilidade; facilmente magoada)
- reumatismo (ser duro com as pessoas)
Problemas kármicos de saúde:
- pés (as pessoas próximas não aceitam suas opiniões).
Profissões: astrólogo, psicólogo, diretor de teatro ou televisão, pescador,
mecânico, professor de natação, corretor, economista, administrador,
advogado e profissões luigadas ao exterior.
Trabalho: as melhores profissões são aquelas que exigem flexibilidade e
total integração de sua parte com a ação realizada. Trabalham em
grupos, mas não se integram. Agem como se estivessem sozinhos, tudo
dependendo das suas decisões. Gostam dos trabalhos de pesquisa, que
investiguem assuntos desconhecidos. O mundo da ficção os fascina. O
único problema é a ambição, que ora parecem desconhecer, ora se
deixam dominar de forma incontrolável, tornando-os avarentos com as
pessoas próximas.
Sentimentalmente: são diferentes e adoram ser a atração no meio social.
Apesar de sua timidez, geralmente encontram no parceiro alguém que
ocupe uma posição de destaque e que seja o oposto de sua
personalidade. Ciumentos e poucos fiéis, têm grande energia para o amor.
Atenciosos, compreensivos, possuem grande senso de responsabilidade.
Não são mentirosos, mas podem distorcer os fatos a seu favor. Não gostam
de discutir, porque podem perder a cabeça e partir para a agressão física.
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Desejam ter todas as experiências, para compreenderem melhor a si
mesmos.
Ambiente: para ancorar em sua casa, um anjo da qualidade Anjo
necessita da presença de frutas de todas as espécies e formas, não
necessariamente como forma de alimento, mas também como
decoração.
Ligação com o Mestre Ascensionado: SAINT GERMAIN. Influencia nos dons
de profetizar e realizar os milagres. Exerce o domínio sobre as altas
ciências; através da chama violeta, transmuta o ódio em bondade, além
de expandir a consciência da espiritualidade. Em outras encarnações foi
pai de Jesus, Cristóvão Colombo e o Mago Merlin.

Anjos da Qualidade Anjo
65 - Damabiah
Tabela de nascimento: 23/maio – 04/agosto – 16/outubro – 28/dezembro –
11/março
Nome do anjo em letras hebraicas: daleth/mem/beth/yod/he
Nome do anjo em números: 4/13/2/10/5
Carta do Tarot: O Carro
Número de sorte: 7
Mês de mudança: julho
Exerce domínio sobre: os gimnosofistas22
Planeta: Lua
Hora: das 21:20 às 21:40
Salmo: 89
Este anjo favorece contra os sortilégios ou presságios negativos, ajuda na
obtenção do triunfo e faz com que os empreendimentos tenham
resultados úteis. Favorece as pessoas que trabalham em cidades litorâneas
e as expedições marítimas para pesquisas. Influencia os marinheiros, os
pilotos e todo o tipo de comércio que tem como fonte o mar.
Quem nasce sob esta influência terá uma fortuna considerável e se
destacará no meio em que vive pelas descobertas úteis. Pensa que
somente poderá aprimorar-se na vida, experimentando a totalidade.
Poderá ser chamado de aventureiro por viver a vida de forma profunda.
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Desta forma, do seu jeito, obterá a graça do seu anjo guardião.
Generosos, nobre, possuidor de um espírito elevadíssimo, terá enorme
possibilidade de sucesso. Adora assuntos místicos e esotéricos; com seu
pensamento positivo, será capaz de quebrar qualquer tipo de feitiço,
“olho gordo” ou inveja. Terá ajuda financeira para suas pesquisas, que se
tornarão históricas, ou para a realização de grandes eventos. Estará
mudando sempre de cidade, sem mesmo programar com antecedência,
deixando que as coisas aconteçam meio de surpresa. Será uma pessoa do
mundo, que entenderá a forma correta de não despender energia,
mostrando que através da eterna busca do conhecimento superamos os
infortúnios. Sempre respeitado, possui uma legião de fãs, aos quais
influencia positivamente com sua experiência. Estará sempre embaraçado
com casos sentimentais. Adora liberdade e não suporta os
relacionamentos do tipo “prisão”. Fiel aos seus ideais, jamais fará alguém
sofrer por egoísmo ou tentará tirar vantagem de uma pessoa indefesa. É
um “chela” (servidor) de Deus!
Profissionalmente, terá possibilidade de trabalhar vinculado à política ou à
justiça, quando poderá exercitar seu poder de liderança. Onde existe um
serviço, pra cuja realização seja necessário alguém especial, será sempre
lembrado e lá estará para abrir nova frente de trabalho. Aprenderá
facilmente qualquer idioma e terá oportunidade de conhecer vários
países.
Gênio contrário: domina o sadismo, a perversão, a ingratidão, o egoísmo,
a grosseria, a pobreza de espírito e o descontrole emocional. A pessoa sob
a influência deste gênio contrário não faz doação mesmo que tenha de
sobra e quando vê alguém em apuros, mesmo tendo a ajuda a seu
alcance, não socorre ninguém. Poderá ser escritor de histórias cruéis ou
fazer tentativa de suicídio usando automóveis.

139

66 - Manakel
Tabela de nascimento: 24/maio – 05/agosto – 17/outubro – 29/dezembro –
12/março
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/noun/qof/Aleph/he
Nome do anjo em números: 13/14/19/1/5
Carta do Tarot: O Carro
Número de sorte: 7
Mês de mudança: julho
Exerce domínio sobre: os brâmanes23
Planeta: Netuno
Hora: das 21:40 às 22:00
Salmo: 37
Este anjo ajuda a acalmar a cólera das pessoas e tirar delas toda a
maldade. Influencia a inspiração para a música e poesia. Domina o
mundos dos elementais.
Quem nasce sob esta influência reúne as mais belas qualidades da alma e
da personalidade. Será conhecido por seu ótimo caráter, pela
amabilidade e por sua bondade para com todas as pessoas. Suportará
todos os problemas sem reclamar, tem a consciência clara e sabe sempre
quando e como agir. Eterno lutador, será um estímulo positivo para cada
um e para a coletividade. Seu lema é “vencer”! O desconhecido não o
amedronta e acha que “só tem medo de morrer, quem não está sabendo
viver”. Sempre vigilante, consegue desenvolver um forte poder de
captação (inconsciente) e de observação (consciente) e aplica isto em
todas as situações. Sempre traça planos otimistas e lógicos, não medindo
esforços para realiza-los com muito sucesso. Anfitrião delicado e
habilidoso, está sempre de bem com todos, devido a sua maneira simples
e gentil de ouvir a todos com ternura. Não consegue esconder de
ninguém seus sentimentos. Deve ouvir sempre a voz de sua consciência; é
um ser especial que conta com proteção de Deus.
Profissionalmente, estará sempre “inspirado” para qualquer trabalho, pois
acredita em seu potencial e não perde nenhuma oportunidade que surge
em sua vida. Ao longo de sua existência poderão aparecer projetos
envolvendo atividades que deverão ser realizadas em outros estados e
países estrangeiros. Poderá ter inspiração para música e poesia. Com a
ajuda de seu anjo, terá facilidade para trabalhos relacionados com os
elementais.
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Gênio contrário: influencia as más qualidades psíquicas e morais, as
inspirações satânicas, a dissimulação, a angústia, a acomodação, o
desânimo, o escândalo e a ingratidão. A pessoa sob a influência deste
gênio contrário será portadora somente de más notícias, poluidora das
águas e sacrificadora de animais.

67 - Ayel
Tabela de nascimento: 25/maio – 06/agosto – 18/outubro – 30/dezembro –
13/março
Nome do anjo em letras hebraicas: Aleph/yod/ayn/Aleph/lamed;
Nome do anjo em números: 1/10/16/1/12
Carta do Tarot: O Imperador
Número de sorte: 4
Mês de mudança: abril
Exerce domínio sobre: a Albânia
Planeta: Saturno
Hora: das 22:00 às 22:20
Salmo: 36
Este anjo ajuda a ter consolação contra as adversidades ou injustiças.
Favorece a longevidade, a preservação e a solidificação de bens
materiais adquiridos por trabalho. Influencia nos estudos, principalmente
da filosofia, misticismo ou religiões. Domina as mudanças.
Quem nasce sob esta influência será iluminado pelo espírito de Deus, terá
solidez nos empreendimentos, destaque nos estudos e pesquisas das altas
ciências esotéricas, em especial a cabala e a astrologia. Influente,
confiável, não aprova a duplicidade de opinião ou a desonestidade.
Transformará todos os sonhos e projetos em realizações, já que nada
ultrapassa os limites de suas possibilidades. Avesso às futilidades, estará
sempre de bem consigo mesmo. Não é interesseiro e só gosta de
demonstrações de afeição, quando percebe que são absolutamente
sinceras. Seus romances serão afetuosos, pois se desenvolverão sem
problemas ou pressões. Dedica grande atenção à família. Nunca deixa
para outra pessoa uma tarefa inacabada, atingindo assim todos os
objetivos, com merecido sucesso. Sua saúde será favorecida, pois nunca
cometerá excessos, entendendo que seu corpo é o templo de sua alma.
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Sua retaguarda estará bem protegida contra a instabilidade ou a
incompreensão de seus atos. Poderá seguir em frente com confiança, seu
anjo de guarda estará sempre a seu lado.
Profissionalmente, estará sempre assumindo novos cargos e recebendo
cada vez mais tarefas, que sempre o tornarão mais feliz, pois assim obterá
o reconhecimento dos superiores e remuneração à altura. Promessa de
sucesso, principalmente no comércio.

Gênio contrário: domina a inveja, a amargura, a gula, o erro e o
preconceito. A pessoa sob a influência deste gênio contrário poderá
prejudicar o próximo, ser autora ou escritora de sistemas errôneos, charlatã,
gostar de sedução barata mesmo no convívio profissional ou familiar e
viver de frustração e nostalgia do passado.

68 - Habuhiah
Tabela de nascimento: 26/maio – 07/agosto – 19/outubro – 31/dezembro –
14/março
Nome do anjo em letras hebraicas: he/beth/vau/yod/he
Nome do anjo em números: 5/2/6/10/5
Carta do Tarot: A Roda da Fortuna
Número de sorte: 10
Mês de mudança: outubro
Exerce domínio sobre: os peloponeses24
Planeta: Lua
Hora: das 22:20 às 22:40
Salmo: 105
Este anjo ajuda a conservar a paz, a eliminar a força dos maldosos e a
curar os problemas de saúde. Exerce influência na agricultura, criação e
fecundidade.
Quem nasce sob esta influência tem classe, é elegante, nobre e altruísta
em seus relacionamentos, devido ao seu domínio espírito/instinto. Seu bom
astral é contagiante. É poderoso, inteligente e com sua profunda
capacidade de análise, consegue catalogar tudo que lhe chega às mãos,
cortando aquilo que não interessa. Sua conduta honesta, será uma
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proteção contra as fraquezas e as influências negativas. Muitas vezes
pensará que “as portas se fecharam”, mas deverá saber que para cada
porta fechada, seu anjo lhe abrirá muitas outras. Entregará a Deus seu
futuro com total confiança e segurança. Consegue reunir em seu interior
liberdade, integridade e totalidade – encanta a todos onde quer que
esteja. Espírito maternal, ajuda a todos, às vezes até de forma ingênua.
Para progredir em seu caminho, é importante que utilize sua habilidade
para harmonizar as relações entre os entes mais próximos, cuidando para
não deixar para trás nenhuma mágoa ou rancor. Só se aproximará, com a
ajuda de seu anjo, das pessoas certas com as quais tenha afinidades.
Dotado de proteção dos elementais, principalmente os ligados à terra,
pode ter a necessidade de ficar em contato com o campo, onde sua
inteligência se manifesta e obtém as melhores idéias.
Profissionalmente, poderá trabalhar em qualquer atividade relativa à
natureza. Terá destaque e habilidade com as mãos, principalmente no
plantio (agricultura ou jardins). Estudará os aromas, plantas e ervas,
inclusive no âmbito histórico. Poderá ser um grande fitoterapeuta,
agrônomo, jardineiro, botânico e trabalhar com florais de Bach.
Gênio contrário: domina a esterilidade, a presunção e a fome. A pessoa
sob esta influência facilitará a propagação de doenças como a Aids, terá
atitude crítica contra os que têm habilidade para ensinar e desejará má
sorte para os familiares.
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69 - Rochel
Tabela de nascimento: 27/maio – 08/agosto – 20/outubro – 01/janeiro –
15/março
Nome do anjo em letras hebraicas: resh/Aleph/he/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 20/1/5/1/12
Carta do Tarot: O Enforcado
Número de sorte: 12
Mês de mudança: dezembro
Exerce domínio sobre: os cretenses25
Planeta: Júpiter
Hora: das 22:40 às 23:00
Salmo: 15
Este anjo ajuda a encontrar os objetos desaparecidos e mostrar quem os
escondeu ou roubou. Influência na obtenção de renome, fortuna e
sucesso na economia, política e justiça.
Quem nasce sob esta influência será dotado de força e energia, sempre
atuando de forma benéfica com os mais próximos. Possui um magnífico
gênio inventivo e tem uma forte missão que cumprirá com a família.
Grande capacidade de participar do sofrimento das pessoas amadas,
conquistando assim os grandes tesouros espirituais. Dotado de forte
intuição, que se manifesta através de sua inteligência analítica, é
totalmente desligado dos impulsos das tentações materiais. Terá facilidade
de adaptação e grande vontade de aprender, jamais desistindo de seus
objetivos. Nunca se sentirá amedrontado ao enfrentar novas provas; os
anjos se necessário, lhe indicarão um novo caminho. Deverá saber que
cada vez que perde no plano físico, ganha no plano espiritual.
Profissionalmente, poderá ser um grande economista, advogado, juiz,
político ou trabalhar com comércio exterior. Grande orador, seu talento
estará a serviço das boas causas.
Gênio contrário: domina as despesas inúteis, os processos intermináveis, a
legislatura perversa, a teimosia e os impulsos egoístas. A pessoa sob a
influência deste gênio contrário poderá causar ruína às famílias, manipular
leis em seu próprio benefício, fabricar falsas previsões e organizar fraudes
internacionais.
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70 - Yabamiah
Tabela de nascimento: 28/maio – 09/agosto – 21/outubro – 02/janeiro –
16/março
Nome do anjo em letras hebraicas: yod/beth/mem/yod/he
Nome do anjo em números: 10/2/13/10/5
Carta do Tarot: O Imperador
Número de sorte: 4
Mês de mudança: abril
Exerce domínio sobre: os beócios26
Planeta: Sol
Hora: das 23:00 às 23:20
Salmo: 1º versículo do gêneses (substituir pelo salmo 91)
Este anjo domina as gerações e todos os fenômenos da natureza. Protege
quem se regenera ou redime através da harmonia, exaltando a Deus e
purificando os elementos. Recupera os drogados e pessoas alcoolizadas.
Quem nasce sob esta influência será premiado pelo poder do mundo
angelical. Passará sempre uma idéia contagiante de confiança e
otimismo, em todos os setores de sua vida: sentimental, social e profissional.
Um pouco reservado, às vezes introspectivo, percebe tudo a sua volta e
quando necessário entra em ação imediatamente. Sua inabalável força
de caráter e grande supremacia, serão mantidas a qualquer custo. Sua
imagem é integra e nunca tem nada a esconder. Espiritualizado,
desprendido de tudo que não seja essencial, consegue regenerar as
pessoas, plantas ou animais. Pesquisa muito para encontrar sua verdade. É
um verdadeiro liberal. Poderá ser conhecedor das organizações cósmicas
(A Grande Fraternidade Branca, os 7 raios, angeologia), recebendo as
informações sempre de modo intuitivo, aprimorando continuamente a
cada nova leitura, sua terceira visão. Sua religião é a verdade. É dono de
seu destino e tem tudo para realizar-se.
Profissionalmente, terá tendência para as atividades relacionadas às
ciências humanas, magistério e esoterismo. Poderá ser premiado na
literatura ou filosofia.
Gênio contrário: domina o ateísmo, os escritos perigosos, a crítica, a
disputa literária, a controvérsia, a criação artificial, a especulação, a
autodestruição, a imaturidade, a incompetência, a futilidade e a
limitação.
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71 - Haiael
Tabela de nascimento: 29/maio – 10/agosto – 22/outubro – 03/janeiro –
17/março
Nome do anjo em letras hebraicas: he/yod/yod/Aleph/lamed
Nome do anjo em números: 5/10/10/1/12
Carta do Tarot: A Força
Número de sorte: 11
Mês de mudança: novembro
Exerce domínio sobre: os frígios27
Planeta: Marte
Hora: das 23:20 às 23:40
Salmo: 108
Este anjo ajuda a confundir os maldosos e libertar dos vínculos com as
pessoas que querem nos oprimir. Protege todos que recorrem à luz da
verdade. Domina a vitória e a paz. Influencia as pessoas a terem força,
energia, talento e mais segurança em todas as atividades.
Quem nasce sob esta influência luta contra qualquer tipo de injustiça e
sabe discernir entre o certo e o errado. Suma maneira de pensar,
essencialmente correta, se espelha em seu comportamento. Combate a
falsidade e é conhecido pela maneira como se expressa. Sua existência é
sinônimo de abundância e felicidade. Sente-se seguro quando tem o
apoio do cônjuge e da família, que jamais serão fontes de problemas.
Deverá lembrar-se que todos os momentos difíceis levam ao crescimento
espiritual. Fiel, preocupado com sua vida particular, necessitará de
momentos de isolamento e quietude, embora não goste de viver sozinho,
porque isso o deixa angustiado. Seu ritmo de trabalho é rápido, obtendo
sempre retorno antes do previsto.
Profissionalmente, terá sucesso quando envolvido em processos judiciais,
transações financeiras ou imobiliárias. Qualquer tipo de especulação
financeira lhe trará vantagens. Facilidade para trabalhar em atividades
manuais, como por exemplo: a marcenaria, a escultura e o artesanato
que poderá também fazer como hobby.
Gênio contrário: domina a discórdia, a trapaça, a corrupção, a avareza, o
casamento infeliz, as dívidas desnecessárias, o desperdício, a inveja e a
preguiça. A pessoa sob a influência deste gênio contrário poderá ser um
péssimo conselheiro para investimentos e tornar-se célebre por seus crimes.
146

72 - Mumiah
Tabela de nascimento: 30/maio – 11/agosto – 23/outubro – 04/janeiro –
18/março
Nome do anjo em letras hebraicas: mem/vau/mem/yod/he
Nome do anjo em números: 13/6/13/10/5
Carta do Tarot: A Força
Número de sorte: 11
Mês de mudança: novembro
Exerce domínio sobre: a Trácia28
Planeta: Mercúrio
Hora: das 23:40 às 24:00
Salmo: 114
Este anjo protege contra as operações mágicas das quais não temos
conhecimento. Ajuda a ter triunfo e conduz a descobertas que
geralmente são úteis. Domina a química, a física, a medicina e a
longevidade.
Quem nasce sob esta influência será célebre por suas descobertas
maravilhosas, desvendará os segredos da natureza e terá palavras de
força e coragem contra a maldade. Gosta das mudanças porque são
renovadoras e está sempre reformulando seu modo de pensar. Tudo que
estiver desgastado será afastado, criando um novo ciclo, uma nova
situação. Detesta as coisas ilusórias e está sempre ajudando as pessoas a
saírem dos estados opressivos ou deprimentes. Procura incessantemente a
verdade, para alcançar uma situação mais objetiva na vida. Será dotado
de uma força superior, que desencadeia uma série de acontecimentos,
que só poderiam acontecer devido à sua iniciativa ou conhecimento. Seu
poder espiritual, faz com que a luz divina intervenha no mundo material.
Batalha por um ideal, trabalha de forma magnífica, reservando uma
especial atenção ao estudo das leis. Atrairá sua riqueza com o poder se
suas palavras. Sua espiritualidade e tendência alquímica, manifestam-se
desde criança. Profundo conhecedor da relação entre macrocosmo e
microcosmo.
Profissionalmente, poderá ser um magistrado de renome ou um grande
advogado. Estudioso da natureza, poderá trabalhar com elementais,
medicina alternativa ou oriental e filosofias como o “Tantra, Yoga”. Será
célebre por seu conhecimento e divulgação da metafísica.
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Gênio contrário: influencia todos os seres que detestam a própria
existência e não queriam ter nascido. Domina o desespero, a esterilidade,
a tristeza, a agressividade, o egoísmo e a rebelião com os pais e parentes.
A pessoa sob esta influência poderá ter uma visão pessimista do mundo,
criticar e zombar daqueles que não conseguem estabilizar-se na vida e ser
um organizador de suicídio coletivo.
Ao contrário de esotericamente, é a forma de transmitir ensinamentos, a
todos, sem restrição.
1

2

uma emanação da Divindade, a Inteligência Divina

Kircher designou cada anjo a um povo; para alguns textos cabalísticos
seria um erro, pois estas populações estariam sujeitas à mudanças. O anjo
protege várias nações diferentes, pois vários povos tomaram lugar dos
antigos.
3

4 Habitantes

da antiga Abissínia, atual Etiópia.

Habitantes da Ilíria, antiga região montanhosa da costa setentrional do
Adriático.
5

6 Período

de 800 a 200 a.C.

7 população
8 antiga

muçulmana do oriente, da África e da Espanha.

raça egípcia que conservou os caracteres primitivos.

9 Habitantes

da República autônoma da Tartária.

10 Habitantes
11

da Mauritânia, população muçulmana.

Pertencentes a um sistema gnóstico antiqüíssimo.

12 Antigo
13 De

povo nazareno que vivia na Síria.

Malta, ilha do Mediterrâneo central.

Nome dado por Paracelso a uma qualidade de anjos que conhece os
segredos das coisas
secretas
14

15 Simbolizado

pelo Sol, Luz de todas as Luzes, o princípio do bem.
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16 Cidade

do Iêmen do Sul

17 Habitantes

de antiga cidade grega.

Povo bárbaro de origem asiática, que no século V invadiu e dominou a
Gália e a Península Ibérica
18

19 Atual

Golfo Pérsico

Os filhos dos Filhos do Sol; este termo pertence a um período em que os
judeus dividiam-se em adoradores do Sol e da Lua.
20

21 Celebradores

de festas consagradas à fecundidade das mulheres.
Nome dado pelos escritores gregos para designar os ascetas da Ìndia,
de grandes poderes místicos.
22

23 Membros

da mais alta das castas hindus – os homens livres

24 Habitantes

do Peloponeso, península meridional da Grécia

25 Habitantes

de Creta – ilha grega

26 Habitantes

do Golfo Pérsico há seis mil anos atrás

27Habitantes

da antiga região central da Ásia Menor - Troya

28Região

da Europa oriental, atualmente dividida entre a Grécia, a Turquia
e a Bulgária
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Conclusão
Começar algo novo pode ser assustador, principalmente quando o
assunto está ligado ao esoterismo; mas se você concluiu a leitura deste
volume, é porque já atingiu maturidade suficiente para desvendar estes
novos caminhos. Aqui você encontrou orientação para conhecer alguns
dos mistérios do mundo angelical. Descobriu o nome de seu anjo pessoal,
o nome do príncipe que domina cada hierarquia, as orações para invocalos e a maravilhosa influência do anjo sobre a vida de cada um de nós. A
dúvida que pode estar presente agora, é o porquê de tanta miséria,
violência e corrupção, se os anjos influenciam tão beneficamente cada
pessoa que nasce sob a sua proteção. A resposta é facilmente
encontrada na atitude de cada ser humano perante a própria vida e
perante a sociedade. Embora possa haver resgate kármico para se
resolver nesta existência, a realização plena dependerá de como cada
pessoa conduzirá sua vida na Terra. Toda vez que você se lamentar,
desejar ou causar mal a qualquer ser da natureza, estará criando o
ambiente propício para a ação do gênio contrário. Nunca se esqueça
que “o bem e o mal” estão sempre juntos, sendo perigosamente tênue a
linha que os separa. Seja otimista, pratique o bem, ajude as pessoas; seu
anjo guardião estará sempre por perto e você será merecedor da
realização de todas as graças que pedir.

Aquele Axé Brasil,

Mônica Buonfiglio
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