Ritual para o Ano Novo
Ingredientes:
- Prato novo (nunca usado) branco ou transparente, de vidro ou
plástico para ser usado exclusivamente nos rituais;
- 1 Sal de Energização de Limpeza de Energia Negativa Cristovão
Brilho;
- 1 Óleo Energizante Cristovão Brilho da sua escolha;
- 1 Quartzo Branco;
- 1 Copo de Água;
- 1 Símbolo de Optia.
Procedimento:
Adicione todo o conteúdo do Sal de Energização no prato;
Sobre o Sal, adicione todo o conteúdo do Óleo Energizante;
Coloque o Símbolo de Optia sobre o Sal e sobre o Óleo, no centro do
prato;
Antes de colocar o cristal em cima do Símbolo de Optia, você deve
programá-lo com o que deseja para você ou para outra pessoa, no
novo ano que se inicia (veja como programá-lo, logo abaixo).
Após sua programação, coloque o cristal no Ritual e um copo de água
ao lado do prato (não há restrição quanto ao copo).
Deixe este ritual e o copo de água num lugar tranqüilo, sem tocá-lo;
A partir do sétimo dia do ano que se inicia, independente do dia
em que foi feito o Ritual, o mesmo deve ser entregue (exceto o
prato) à Espiritualidade, devolvendo-o a natureza (mata, rio,
jardim, mar ou plantas) e a água do copo jogada em água
corrente.
ATENÇÃO: O CRISTAL DEVE FICAR COM VOCÊ OU COM A
PESSOA PARA A QUAL FOI DIRIGIDA A SUA INTENÇÃO (CASO
NÃO QUEIRA OU NÃO POSSA ENTREGAR O CRISTAL PARA A
PESSOA, DEVOLVA-O A NATUREZA).
Como programar o cristal:
- Deite em um local tranqüilo e coloque o quartzo branco na sua testa,
entre as sobrancelhas. Os cristais são sensíveis a seus pensamentos
e sentimentos por isso cautela e paciência ao iniciar a programação.

- Procure visualizar e sentir em sua mente as cenas que gostaria que
acontecesse com você ou com outra pessoa, com a maior clareza e
riqueza de detalhes. Caso tenha dificuldades em visualizar as cenas,
faça a programação falando palavras no tempo do verbo Presente (por
exemplo: “tenho a saúde perfeita”). Evite usar palavras no Futuro,
como “terei”, “conseguirei”, como também palavras do tipo “não”,
“dívida”, “jamais”, “mágoa”, “difícil”, entre outros.
- Visualize as cenas ou fale o que deseja, no mínimo, três vezes.
Quando as cenas ou palavras estiverem claras e compatíveis com sua
intenção, projete-as para dentro do cristal, como se partisse uma
ordem de energia da sua testa para o cristal.

