
1º) A limpeza das pedras que pode ser feita das seguintes maneiras:

- Águas Naturais - Cachoeiras, Rios, Lagos e Mares (não poluídas). Deixar banhar pelo tempo
que a sua intuição determinar.

- Drusa - Para limpeza de pequenas pedras - Deixar sobre uma drusa de Cristal de Quartzo
Incolor ou Ametista por bastante tempo, ou até sinalizar com o pêndulo a sua total limpeza. A
drusa por si só, por conter várias pontas de cristal, é auto-limpante e auto energizante.

- Defumação ou Aromatização - Acenda o incenso ou aromatizador de sua preferência: sálvia,
cedro, alecrim, etc. e sopre bastante sobre seu cristal, defumando todas as suas faces.

- Chuva - Deixar seu cristal sob chuva forte.

- Com água e sal grosso, deixadas em recipiente de vidro de 2 a 24 horas.

- Diretamente na terra de um jardim ou num vaso de cerâmica com terra colocada para esse
fim.

2º) A energização das pedras:

- Sol: Deixar o cristal após limpo diretamente ao sol. Dê preferência pela manhã, antes das 12
horas.

- Lua: Energizar com energia mais feminina, intuitiva. Deixar toda a noite ao luar. Dê
preferência na lua crescente ou cheia.

- Sol / Lua: Deixar ao luar durante toda a noite e depois na luz do sol até o meio dia. É bastante
forte.

- Terra: Colocá-lo sobre o chão (terra) por um mínimo de 3 horas. Não é necessário enterrá-lo,
basta o contato.

- Tempestade: Forma poderosa de energizar seu cristal.

- Drusa: Da mesma forma que limpa, também pode energizar. Coloque o cristal sobre uma
drusa de quartzo ou ametista por um mínimo de 3 horas.

- Com as mãos: Coloque o cristal entre as mãos e gire-o até esquentar, mentalizando a
passagem de energia de suas mãos para o cristal. Use também a mentalização com respiração,
inspirando luz branca e expirando-a carregada de força e intenção para dentro do cristal.



3º) Programando as pedras

Antes de usá-las em magia, as pedras precisam ser "carregadas" ou "programadas" com
energia.
Isso é feito simplesmente segurando-a na mão emissora (geralmente a direita, ou a esquerda
para canhotos), visualizando sua necessidade mágica e vertendo energia de seu corpo para a
pedra. Esta energia é poder pessoal. Reside em todos nós e pode ser transferida de nossos
corpos para as pedras, velas, metais e outros objetos, a fim de nos auxiliar a alcançar nossos
objetivos mágicos. A transferência desta, ou de outras formas de energia natural, é o cerne da
magia. Veja o poder fluindo para fora de seu corpo, por sua mão emissora e para o interior da
pedra. Carregue-a com a energia de sua necessidade mágica - amor, dinheiro, poder, saúde.
Quando sentir que a pedra está vibrando com seu poder pessoal, a carga está completa. Esse
processo simples, efetuado antes de cada ritual, intensificará bastante os efeitos de sua magia
com pedras.

OBS.: É neste terceiro passo que você vai programar a pedra para te trazer proteção, coloque
nela a sua intenção e depois só andar com ela. Lembre-se de fazer esses processos no máximo
a cada 20 dias ou a cada lua cheia.


