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Τελετουργικό Υλοποίησης

Κάθε τελετουργική εργασία στις 11/11 είναι πολύ ισχυρή και αν έχετε κάποια ενέργεια που 
θα θέλατε να αφαιρέσετε ή να προσκαλέσετε στη ζωή σας, τώρα είναι μια υπέροχη στιγμή για να το
κάνετε. Θυμηθείτε ωστόσο, πως όταν εργάζεστε με την ενέργεια του Σύμπαντος σε οποιαδήποτε 
τελετουργία, είναι σημαντικό να κάνετε μια προσφορά ευγνωμοσύνης - γι 'αυτό συχνά ένα ποτήρι 
κρασί ή κάποια φρούτα μπορούν να τοποθετηθούν στο βωμό σας για αυτό το λόγο! 

Ακόμα και αν απλώς ανάψετε ένα κερί για να αναγνωρίσετε τις ενέργειες της ημέρας με 
σκοπό να σας υποστηρίξουν στο μονοπάτι σας, είναι μια καλή χειρονομία. Να θυμάστε ότι κανένα 
Τελετουργικό δεν είναι ιερό, αν δεν είναι ιερό για εσάς.

Το κάρμα είναι άμεσο όταν υπάρχει η ενέργεια του 11:11, συνεπώς μπορείτε αντί για μια 
απλή παραδοσιακή προσφορά, να κάνετε κάτι ωραίο για έναν ξένο ή να δωρίσετε σε μια 
φιλανθρωπική οργάνωση ή ακόμα και σε κάποιον που έχει ανάγκη! Όσο περισσότερο δίνετε στις 
11/11, τόσα περισσότερα θα σας επιστραφούν. 

Για το παρακάτω Τελετουργικό

Υλικά 
• Ένα γρανάτη (ή ένα κρύσταλλο(/ους) υλοποίησης της επιλογής σας) 
• 1 κόκκινο κερί. 
• Έλαιο κεχριμπάρι ή πατσουλί.

Διαδικασία

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη χρήση κρυστάλλων στις 11/11, ωστόσο η φόρτιση ενός 
κρυστάλλου υλοποίησης είναι ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποίησετε την ενέργεια 
υλοποίησης της ημέρας.

Για να φορτίσετε τελετουργικά τον κρύσταλλο/ους σας, επαλείψτε το κερί σας με λίγο έλαιο
κεχριμπάρι ή πατσουλί, τρίβοντας λίγο λάδι στο εξωτερικό του κεριού με φορά από το φυτίλι προς 
τη βάση. Στη συνέχεια πείτε τα εξής δυνατά:

"Συνδέομαι με την ικανότητά μου 
να δημιουργώ αφθονία στο υλικό πεδίο."

Πριν ανάψετε το κερί, κρατήστε το για λίγο μαζί με το κρύσταλλο σας και οραματιστείτε 
αυτό που επιθυμείτε περισσότερο να είναι υλοποιημένο και να χαίρεστε τα οφέλη του στη ζωή σας. 

Ανάψτε το κερί με το κρύσταλλο κοντά του και αφήστε το να καεί. Τοποθετήστε το 
κρύσταλλο σας σε σημείο σχετικό με την υλοποίησή σας.
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