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Introdução 

 

 

Prezada  Tatiane,        

Estou lhe enviando jornada cristalina para os próximos 12 meses. 

Seguir esta jornada é penetrar no campo mítico do tempo e dos cristais, pois esta jornada foi calculada baseada em três grandes pilares: 

a) Seu nome; 

b) Data, hora e local de nascimento;   

c) Composição química das pedras. 

Trata-se de um mapa altamente personalizado estude os meses, os períodos, e planeje sua vida (se possível) de acordo com os horários, porém 

lembre-se de que você tem acima de tudo livre arbítrio para segui-lo ou não e mais você tem sua intuição e sensibilidade que deverá acima de tudo 

nortear os atos de sua vida. 

Para interpretação dos dias faça a combinação entre o cristal o dia e o cristal do momento e terá uma referencia para o dia e momento. Lembre-se 

também de ler com a atenção e enxergar nele o lado positivo e negativo do dia.  

Os cristais indicados para o ano, mês e dia e momento são muitos, então para o seu caso use sempre Rubi  e Safira. 

 

Grande abraço e sucesso para você! 

 

Jade Kartàlìan 
 
Programa Hora cristalina – quinta-feira: www.tvorkut.com.br 1800min até 1900min horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvorkut.com.br/
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Jornada cristalina de 2010 

 
Rubi Jornada de mudanças, novos começos. 

 Será uma jornada de grandes começos e novos começos positivos, jornada de 
virar o jogo da vida. 

 Momento de reavaliar tudo e de dar um direcionamento. O que era 
importante e imprescindível agora não é mais.  

 Todas as energias e caminhos estarão abertos, porém se você sentir medo, 
receio ou recuar, esta mesma energia poderá ser destrutiva. 

 Não comece ou inicie nada que te prenda a laços do passado, principalmente 
as coisas que não te dão prazer e que há muito vêm arrastando. 

 O Rubi é divisor de águas, acerte este ponteiro... 
 Etc..... 
 Etc.....ETC.... ETC....ETC....ETC....ETC....ETC....ETC.. 
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Como interpretar a jornada cristalina? 

 

 

 

                 

 

 

 
 

 

Esta é a pedra indicada para ser utilizada durante o mês, pois 

para cada mês da jornada  será indicada uma pedra, ou seja 

ao todo serão indicados 12 pedras. 

A jornada é composta de 12 meses. Por exemplo: 
a)  De Janeiro a Dezembro/2009,  
b) De Março/2009 até fevereiro/2011.   

O período dependerá da data em que a jornada 
for solicitada.  

Previsão para o respectivo 

mês da jornada. 

Pedra que deverá ser utilizada durante os 

12 meses da jornada, ou seja 1 ano. 

Indica através das cores, a energia do dia, 

de excelente a negativa. 

Para o dia do mês é indicado a cor da 

energia do dia, bem como a pedra que 

deverá  ser utilizada para ser utilizada 

equilibrar ou potencializar a energia do 

dia. 

Indica a previsão para o dia. 

Pedra que deverá ser utilizada 

no período da madrugada. 

Previsão para o período da 

madrugada. 

Pedra que deverá ser utilizada 

no período da manhã. 

Previsão para o período da 

manhã. 

Pedra que deverá ser utilizada 

no período da tarde. 

Previsão para o período da 

tarde. 

Pedra que deverá ser utilizada 

no período da noite. 

Previsão para o período da 

noite. 

Para cada dia do mês será 

apresentado: 

a) Pedra e previsão 

para cada dia do 

ano. Ao todo serão 

365 previsões. 

b) Para cada dia serão 

indicados 4 pedras e 

as respectivas 

previsões os quatro 

períodos do dia, ou 

seja madrugada, 

manhã, tarde e 

noite. Ao todo serão 

1460 previsões. 
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