Planetas na Mesa Radionica Om Cristal
Influencias Físicas

Astro

Órgãos
Coração, coluna, diafragma, timo e
veias.

Sol
Estômago, sistemas linfáticos e de
secreções, como o suor e a saliva e o
sistema nervoso simpático.
Lua
Mãos, braços, pulmões, órgãos
sensoriais e alguma influência na
glândula tireoide.
Mercúrio
Garganta, pescoço, rins, ligação
secundários com órgãos sexuais e pés,
alguma influência na glândula
tireoide.
Vênus
Órgãos sexuais, glândulas
suprarrenais, glóbulos vermelhos.
Marte
Fígado, vesícula biliar, lobo posterior
da pituitária (relacionado ao
crescimento), coxas.
Júpiter
Baço, sistema ósseo incluindo a
cartilagem, pele, parte da perna que
vai do joelho ao tornozelo, lobo
anterior da glândula pituitária
(relacionado ao tipo físico).
Saturno

Planetas – Influencias Emocionais e Espirituais

Sol
A cura; expandir a consciência; reforçar as características positivas da personalidade;
atrair boas energias para o futuro; realçar a auto-estima; ter mais autoridade, segurança,
equilíbrio, novas idéias e sucesso; afirmasse profissionalmente.
Lua
Estimular sentimentos de família, de maternidade e de proteção; aumentar a popularidade,
a intuição, a espiritualidade; abrir os canais com o inconsciente por meio dos sonhos.
Mercúrio
Desenvolver a espiritualidade e acreditar na força da fé; Ter SUCESSO nos estudos;
aumentar o carisma e a auto-estima; estimular o raciocínio, a espontaneidade, a
criatividade e a expressão das idéias.
Vênus
Pedir mais harmonia, paz, alegria, amor, união em todos os setores da vida; ter facilidade
em expressar a afetividade e se integrar com os outros; para atrair pessoas e o ser amado;
para incrementar a sexualidade, a beleza e os relacionamentos.
Marte
Concretizar um objetivo seja qual for a área; estimular a criatividade e praticidade; ter
coragem, fibra e ímpeto para dar início a projetos pessoais.
Júpiter
Ter fartura, PROSPERIDADE , bom humor, jovialidade, a proteção do anjo da guarda,
CONFORTO , elevação da espiritualidade, clareza de visão, percepção do futuro; para
transmitir conhecimento, ensinar; definir metas.
Saturno
Pedir justiça, compreensão de superiores, dignidade, honra, disciplina, estabilidade; a
conservação de bens materiais, a realização pessoal, a abertura da mente e a satisfação
das necessidades.

