ENCANTAMENTOS DE BASE
Para desenvolver o brilho espiritual e curar as feridas do coração
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Trovão Divino

Jiu Tien Ying Yuan Lei Shan Puo Hua Tien Chun
Nove campos de Elixir brilham evocando o amor divino que se manifeste como um relâmpago!

Prática: Preferencialmente ao acordar, de pé, separar os pés na largura do
quadril, juntar as mãos em prece em frente ao meio do peito, preferencialmente
voltado para o leste, recitar o encantamento por 3 vezes com os olhos fechados,
depois colocar as duas mãos sobre o umbigo (mulheres colocam a esquerda por
cima e homens a direita por cima) girar 36 vezes para um lado, e 24 ao contrário
(homens fazem 36 giros em sentido horário e 24 anti-horário e mulheres ao
contrário), não se esqueça de sorrir.
Acumular por 21 dias ininterruptos, e depois por mais 100 dias.
Esta prática purifica o Qi, aumentando a quantidade de brilho espiritual, e nos
dando mais energia e bem-estar durante o dia.

Grande purificação:

Wo Shin Jing Ru Bai Lian
Desabroche meu ser como o abrir de uma flor branca

Prática: Preferencialmente antes de ir dormir, de pé, separar os pés na largura
do quadril, juntar as mãos em prece em frente ao meio do peito,
preferencialmente voltado para o oeste, recitar o encantamento por 9 vezes com
os olhos fechados, depois colocar as duas mãos sobre o umbigo (mulheres
colocam a esquerda por cima e homens a direita por cima) girar 36 vezes para
um lado, e 24 ao contrário (homens fazem 36 giros em sentido horário e 24 antihorário e mulheres ao contrário), não se esqueça de sorrir.
Acumular por 21 dias ininterruptos, e depois por mais 100 dias.
Esta prática purifica o Qi, limpando a escuridão acumulada no brilho espiritual
durante o dia, melhora a saúde e a qualidade do descanso.
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