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Δηζαγσγή

Από πνιύ κηθξόο ιάηξεπα θαη αγαπνύζα πνιύ ην Πήιην , απηό ην ππέξνρν βνπλό
ηνπ Βόινπ πνπ θνζκεί ηελ πόιε καο ζαλ έλα ππέξνρν άγαικα ηεο Θεάο. Ζ ιέμε
Πήιην βγαίλεη από ηελ ιέμε Πύιε θαη απνηειεί κία πύιε πλεπκαηηθήο δύλακεο θαη
εθπαίδεπζεο. Όιεο νη πύιεο είλαη έλα ηεξό Yoni (αηδνίν) ηεο Θεάο κέζα από ηελ
νπνία πεξλάλε νη ελέξγεηεο θαη νη πνηόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη ( απηό όζνλ αθνξά
ηηο ζεηηθέο πύιεο) , ελώ νη αξλεηηθέο πύιεο είλαη καύξεο ρανηηθέο ηξύπεο πνπ
είλαη ζπλδεδεκέλεο κε βαξηέο δηαζηάζεηο όπνπ θαηνηθνύλ όληα πνπ δελ έρνπλ
θαηαθέξεη λα πεξάζνπλ ζην θσο.
Σν Πήιην είλαη κία θαζαξή θσηεηλή Πύιε , όπσο άιιεο ηόζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ
Διιάδα καο. Καηά ηελ Διιεληθή κπζνινγία ήηαλ ε ζεξηλή θαηνηθία ησλ ζεώλ θαη
παηξίδα ησλ Κεληαύξσλ. Πξνζσπηθά θαηά ηελ εθδξνκή κνπ ζην Πήιην ην 2014
είρα πεξπαηήζεη γηα αξθεηέο ώξεο ζηα κνλνπάηηα απηνύ ηνπ βνπλνύ. Δίρα ιάβεη
θαζνδήγεζε λα ελεξγνπνηήζσ έλα θξπζηαιιηθό πιέγκα γηα ην Βνπλό αιιά θαη γηα
ηελ πόιε καο ηνλ Βόιν. Έηζη πεξπαηώληαο μαθληθά θνληά ζε κία κηθξή ιηκλνύια
πνπ δεκηνπξγνύζε έλα πνηακάθη έλησζα κία ξνκαληηθή ελέξγεηα αιιά θαη
ζειεληαθή. Άθνπζα γιπθέο θσλέο λα κνπ κηιάλε , έηζη μάπισζα πάλσ ζηνλ
βξάρν θαη άθεζα ηελ θαξδηά κνπ λα αλνηρηεί ζε απηό ην θάιεζκα. Έλα ηεξάζηην
θεγγάξη εκθαλίζηεθε κπξνζηά κνπ θαη γύξσ από εκέλα θαη ηνλ βξάρν, Ηέξεηεο
ηεο ειήλεο βξέζεθαλ λα πιέθνπλ έλαλ αζεκέλην ηζηό κε εηθόλεο θαη ελέξγεηεο.
Κάζε θνξά πνπ ην θσο ηνπ θεγγαξηνύ έπεθηε πάλσ ζηα ζώκαηα ησλ Ηεξώλ
απηώλ πλεπκάησλ, κπνξνύζα λα δσ ηξηδίδνλ θηεξά πεηαινύδαο ζηελ πιάηε ηνπο
λα αλνηγνθιείλνπλ ξπζκηθά.

”Είμαστε Ιέρειες της Σελήνης.
Φύλακες της Πύλης (=Πήλιο)
Εδώ ζούσαμε με αρμονία και ειρήνη.
Η Μητέρα – Κόρη και Γριά Σελήνη κρατούσαν σε ισορροπία την βλάστηση, τα ζώα και
τα νερά που τρέχανε από το στήθος του βουνού αυτού. ”

Ση ζπλέβε ; Ρώηεζα

”Μετά την πτώση και τη χαοτική κουκούλα που τύλιξε τη Γη
Άλλα πλάσματα από άλλα μέρη ήρθαν να κατοικίσουν εδώ .
Ερωτεύθηκαν την Σεληνιακή μας δύναμη , όψη και καρδιά.
Πολλές από εμάς κακοποιηθήκαμε και άλλες μεταφέρθηκαν σε άλλα μέρη της Γης μέσα
από την Πύλη αυτού του Ιερού Βουνού.
Βοήθεια είχαμε από της Ελαφίνες , πλάσματα θηλυκά με μορφή ανθρώπινης γυναίκας
και ελαφιού. Αυτές ήταν η Ελαφίνες της Σελήνης.
Οι κένταυροι ήρθαν από άλλα μέρη και δεν φέρθηκαν όλοι τόσο καλά.
Πολλοί από αυτούς θέλησαν να μας κάνουν κακό και κατέστρεψαν τους Ναούς μας.
Η Θεά Σελήνη όμως άφησε τους Ήρωες να έρχονται για εκπαίδευση .
Αυτοί οι ήρωες μετά την εκπαίδευσή τους βοηθούσαν και τιμούσαν το Βουνό, και αυτό
έφερε την ισορροπία που είχε χαθεί. Οι κένταυροι και αυτοί αφυπνίστηκαν και βρήκαν
τον ρόλο τους ως βοηθοί εκπαίδευσης για του Ήρωες. ”

Δίρα κείλεη εθεί πάλσ ζην βξάρν λα παξαηεξώ όια ηα γεγνλόηα. ηελ ζπλέρεηα
κνπ έδσζαλ επινγίεο θαη ζπλέρηζα κε ην λα ηνπνζεηήζσ έλαλ θξύζηαιιν θαξδηά
βαζηά κέζα ζηε Γε ελεξγνπνηώληαο πιέγκα αγάπεο θαη ελόηεηαο.
Καζώο ην πιέγκα άλνηγε θαη ελεξγνπνηνύζε θσηεηλέο ελεξγεηαθέο γξακκέο,
εκθαλίζηεθε ε παξνπζία ηνπ Χείξσλα , εθείλνπ ηνπ Ηεξέα, ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ
θύιαθα ηεο ζνθίαο ηνπ Ήξσα.

‘’ Το μονοπάτι του Ήρωα είναι το μονοπάτι της Ψυχής. Όσο βρίσκεσαι σε αυτόν τον
στόχο τότε ο Ήρωας μέσα σου αρχίζει να εκπαιδεύεται και να ανακαλύπτει τις
πνευματικές δεξιότητες που του χαρίζουν την δύναμη της εξελικτικής πορείας. Ο Ήρωας
είναι αυτό το κομμάτι της ψυχής σας που είναι πληγωμένο και έχει πληγωθεί στο
σημείο που είναι τρωτό για εσάς. Αυτό είναι το σημείο της καρδιάς.’’

Όιν ην βνπλό είλαη θαηάθπην από δάζε κε παλύςειεο νμηέο, βειαληδηέο,
πιαηάληα, αγξηνθαζηαληέο, δαζηθή Πεύθε, θαζώο θαη ζπζηάδεο πβξηδνγελνύο
ειάηεο. ηα ρακειόηεξα πςόκεηξα ππάξρνπλ θαιιηέξγεηεο κε κειηέο ζηηο
αλαηνιηθέο πιαγηέο. Δθεί από ηελ Αλαηνιή έξρεηαη θαη ε Άλνημε, ε Θεά πνπ έρεη
γεκάηε ελέξγεηα ραξά θαη αλαπαξάγεη ηα νηζηξνγόλα. Δίλαη ην δώξν ηνπ απγνύ
θαη ηεο ραξάο. Σν κήιν είλαη από ηα κεγαιύηεξα ζύκβνια ηεο ζεάο, ε θινύδα ηνπ
είλαη ε όςε ηεο Μεηέξαο, ε ςίρα είλαη ε όςε ηεο παξζέλαο Κόξεο θαη ηα
θνπθνύηζηα πνπ είλαη καύξα απνηεινύλ ηελ Κξόληα – Γξηά γπλαίθα, ηελ ζνθία
από ηελ νπνία αλζίδεη μαλά ε δσή. Δθεί ζηηο κειηέο ζπλδεόκαζηε κε ην πλεύκα
ηεο Θεάο θαη ηαμηδεύνπκε ζε όια ηα κέξε ηνπ πιαλήηε πνπ έρνπλ Μειηέο, θαζώο
εθείλν ην ζεκείν είλαη κία πύιε γηα ηελ γλώζε ηνπ κήινπ θαη ην παξαδείζνπ.
Δπηπιένλ κε ειηέο ζηα λόηηα θαζώο θαη πνιύ ππθλή βιάζηεζε, όπνπ ζπλδεόκαζηε
κε ηα Ηεξά Νεξά θαη ηελ νθία ηεο Μεηέξαο. Ζ ειηά είλαη ην δέληξν ηεο ζνθίαο
θαη καο ζπλδέεη κε ηελ ζνθία ηεο ςπρήο καο θαη ηεο Γαίαο, ε βιάζηεζε είλαη
ππθλή, όπσο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα καο πνπ πνιιέο θνξέο καο πλίγνπλ κέζα ζηνλ
σθεαλό ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό είλαη θαη ε πδξνινγηθή
ηνπ θύζε θαζώο νη αλαηνιηθέο πιαγηέο δέρνληαη πνιύ κεγάια πνζά βξνρήο, ε
βξνρή είλαη ην απαιό θαζαξό άγγηγκα ηεο ζεάο θαη ησλ πλεπκάησλ απηνύ ηνπ
βνπλνύ πνπ θαζαξίδεη θαη εμαγλίδεη ην ζπλαηζζεκαηηθό καο ζώκα, κε ηα βόηαλα
θαη ην ρώκα ε βξνρή εγείξεη αξώκαηα θαη νπζίεο θάζαξζεο, απνηνμίλσζεο θαη
ζεξαπείαο. Σν ρεηκώλα ην ρηόλη πνπ θαιύπηεη ηελ θνξπθή καο βγάδεη ηε πνηόηεηα
ηεο βαζηάο ζεξαπείαο θαη απηνγλσζίαο, ην ρεηκώλα όινη άλζξσπνη πνπ πάλε ζην
Πήιην θάζνληαη ζπλήζσο γύξσ από ηα ηδάθηα ηνπο, θαη εθεί ε θσηηά ιηώλεη ζηγά
ζηγά ηνλ πάγν ηεο ςπρήο ηνπο θαη αλνίγνληαη, ε ελέξγεηα εθεί ηνπο θαιεί λα
εθθξαζηνύλ ειεύζεξα θαη ζπλήζσο νη ζπδεηήζεηο βξίζθνληαη γύξσ από ζέκαηα
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δσή , ηελ αγάπε θαη ηηο κλήκεο καο. Παξά ηελ
παξνπζία ζε πνζνζηό 70% ζρηζηνιηζηθώλ πεηξσκάησλ πνπ δελ ζα επέηξεπαλ ηελ
δεκηνπξγία ζεκαληηθώλ ππόγεησλ πεγώλ, ε ύπαξμε κεγάισλ ξεγκάησλ έρεη
νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία αμηόινγσλ πεγώλ. Οη ζεκαληηθόηεξεο εμ απηώλ είλαη

απηέο ηεο Καιηαθνύδαο θαη ηεο Λαγσλίθαο, πήγεο πνπ κα ζπλδένπλ κε δύν
ζεκαληηθά ελεξγεηαθά θέληξα, ην 1ν θαη ην 2ν ηζάθξα, απηέο νη πεγέο καο
βνεζάλε λα θαζαξίζνπκε ζε βάζνο θαη λα ζεξαπεύζνπκε ηα ελεξγεηαθά καο
θέληξα αιιά θαη ηελ ςπρηθή όςε απηώλ ησλ θέληξσλ. πλνιηθά νη γλσζηέο πεγέο
ζην βνπλό θηάλνπλ ηηο 70. Πνηάκηα κε ζηαζεξή ξνή δελ ππάξρνπλ ζην Πήιην,
αιιά κεγάιεο ξεκαηηέο, όπσο απηή ηεο Λαγσλίθαο, ηνπ Βξύρσλα, ηεο
Καιηαθνύδαο θαη ηεο Φεινύθαο κε αμηόινγε ξνή ηνπο ρεηκεξηλνύο θαη
αλνημηάηηθνπο
κήλεο
θαζώο
θαη
δεθάδεο
κηθξά
ξέκαηα.
Σν Πήιην έρεη πινύζηα βιάζηεζε όιν ην ρξόλν. Βόηαλα , θπηά , ινπινύδηα θαη
δέληξα βξίζθνληαη ζε πνιύ κεγάιν πνζνζηό. Πνιιά θξνύηα καο δσξίδεη απηό ην
βνπλό , όκσο ηα ηξία ζεκαληηθά αγαζά πνπ καο δίλεη θαη ηξέθνπλ όρη κόλν ην
ζώκα αιιά θαη ηελ ςπρή καο είλαη ηα Μήια , ην Μέιη θαη ηα ύθα.

Σα κήια όπσο ζαο εμήγεζα θαη πην πάλσ είλαη πνιύ ζεκαληηθά θαζώο απνηεινύλ
ηελ
γλώζε
θαη
ηηο
πλεπκαηηθέο
όςεηο
ηεο
Θεάο.
Σν κέιη είλαη ε ηξνθή ησλ ζεώλ θαη ην απνηέιεζκα ηεο Δλόηεηαο. Ζ Θεά κέιηζζα
καδί κε ηελ νκάδα ηεο , ηηο Μέιηζζεο ,καο δηδάζθνπλ ηη ζα πεη ζηα αιήζεηα
ελόηεηα, νκόλνηα θαη αγάπε. Από ηα πνιύ αξραία ρξόληα, αθόκα θαη από ηελ
ιίζηλε επνρή έρνπλ βξεζεί ζε ηνίρνπο θαη ζπειηέο παξνπζίεο από κέιηζζεο κε
θεθάιη γπλαίθαο θαη ζηέκκα. Σν κέιη απνηειεί πεγή βηηακηλώλ θαη πνιιώλ
ζξεπηηθώλ
ζπζηαηηθώλ.
Σα ζύθα ζην Πήιην είλαη πνιύ κεγάια θαη κσβ. Έλα ζύθν αλ ην θόςεηο ζηε κέζε
ζα παξαηεξήζεηο κε ζαπκαζκό πσο ζπκίδεη κία κήηξα, έλα σάξην ή κία σνζήθε.
Μέζα είλαη θόθθηλν κε ξνδ , όπσο αθξηβώο ηα όξγαλα πνπ ζαο αλέθεξα. Ζ θύζε
καο δίλεη ηηο πεγέο ηεο δεκηνπξγίαο γηα λα ηξαθνύκε θαη κε ηελ ζεηξά καο λα
δεκηνπξγήζνπκε. Σα ζύθα βγαίλνπλ ηνλ Ηνύιην θαη ηνλ Αύγνπζην, ηελ πεξίνδν
δειαδή πνπ Ζ Μεηέξα Θεά ζηνλ Σξνρό ηεο εκθαλίδεηαη σο Θεά Γήκεηξα θαη
Ακάιζεηα
,
εθείλεο
πνπ
ζξέθνπλ.
.

ην Πήιην ππάξρνπλ πνιιέο πεγέο λεξνύ όπνπ κπνξνύκε λα πξνκεζεπηνύκε
θαζαξό ηεξό λεξό αιιά θαη λα ζπλδεζνύκε κε ην πλεύκα ηεο θάζε πεγήο γηα
βαζηά ζεξαπεία θαη θαζνδήγεζε. Πνιιέο πεγέο είλαη αθηεξσκέλεο ζην γάκν θαη
από εθεί λέα δεπγάξηα θαινύληαη λα δεηήζνπλ επινγίεο από ηελ πεγή θαη λα πηνπλ
από ην λεξό ηεο, ππάξρνπλ όκσο θαη πνιιέο πεγέο ζεξαπείαο θαη εμαγληζκνύ. Σν
ζηόκην ησλ πεγώλ ζπκίδεη κήηξα θαη yoni ( αηδνίν) εθεί από όπνπ έξρεηαη ην ηεξό
λεξό, ηα ηεξά πγξά ηεο Θεάο. ηα πνηάκηα θαη ζηα ξπάθηα πνιιέο γέθπξεο καο
ζπκίδνπλ ην γεθύξσκα ηεο ςπρήο καο
κε ηνλ παξάδεηζν.
Σέινο ην Πήιην έρεη πνιιά κνλνπάηηα , ζπειηέο θαη δέληξα – κήηξεο. Σα
κνλνπάηηα ηνπ Βνπλνύ είλαη ηδαληθά γηα ην Ηεξό Πεξπάηεκα. Σν Ηεξό πεξπάηεκα
είλαη
κία
δηαδηθαζία
βαζηάο
ζεξαπείαο
θαη
επίγλσζεο.
ηνιηζκέλα από βξάρνπο, βνηάληα θαη πξαζηλάδα κνλνπάηηα δεκηνπξγνύλ έλα
καγηθό νδνηπνξηθό . Δπηπιένλ ππάξρνπλ πνιιά δέληξα κε κεγάια αλνίγκαηα ζην
θνξκό όπνπ καο επηηξέπνπλ λα εξγαζηνύκε δηαινγηζηηθά , απηνγλσζηαθά θαη
ζεξαπεπηηθά.

ηελ θσηνγξαθία κπνξνύκε λα δνύκε ην ζηήζνο ηεο ζεάο ην άλνηγκα ησλ πνδηώλ ηεο θαη ηα ηεξά πγξά
ηεο πνπ δεκηνπξγνύλ κηθξή ιηκλνύια

Έλα κηθξό πνηακάθη έρεη ηελ αλάγθε λα θηάζεη ζηελ ζάιαζζα. … Απηό ην πνηακάθη βξίζθεηαη ζην
Πήιην θαη θηάλεη κέρξη ηελ αθηή ηεο παξαιίαο Δδέκ. Έλησζα έληνλα ηελ αλάγθε λα ιάβσ θώδηθεο από
απηή ηελ ηεξή ξνή θαη κε ηελ ζεηξά κνπ λα δώζσ επινγίεο κέζα από ην θαλάιη ηεο Θεάο γηα ηελ Γαία
καο θαη όινπο ηνπο αλζξώπνπο .. ηδηαίηεξα ζηα κηθξά παηδηά .

Σα ζύκβνια ηεο Θεάο ζπλερίδνπλ λα δνπλ κέζα από ηα ζύγρξνλα κλεκεία ηεο
ρξηζηηαληθήο παξάδνζεο. Δίλαη γλσζηό πσο πνιιά αξραία κάξκαξα
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ρηηζηνύλ νη ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο. ην Πήιην ινηπόλ
ζπλαληηόκαζηε κε 2 βαζηθά Αξρέγνλα ζύκβνια ηεο Θεάο , ηελ ειήλε θαη ηνλ
Ήιην. Ζ ΠεΛέα Θεά έρεη ηνπο Ζιηαθνύο θαη ηνπ ειεληαθνύο Φύιαθεο ηνπ
Βνπλνύ
πνπ
απνηειεί
ηνλ
Ναό
ηεο.

Ο Βόινο ζαλ πεξηνρή , πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο ηεξεάο Διιάδαο, θέξεη
αξθεηά ηελ ελέξγεηα ηεο Θεάο κε έδξα ην βνπλό Πήιην. Σν Πήιην ππνζηεξίδεηαη
ζηνπο πξόπνδεο από ηελ Ησιθό θαη ηελ Ησιθία Άξηεκηο . Δίλαη κία κνλαδηθή πύιε
θσηόο,
πέξαζκα
γηα
ηηο
9
Πύιεο
Σεο
Διιάδαο
.
Ζ Κεληξηθή Θεά ηνπ Βόινπ είλαη ε Πειέα Θεά, ε νπνία έρεη μεραζηεί θαη έρεη
ραζεί κέζα ζηνπο αηώλεο θαη ηελ παηξηαξρία. Ζ Άξηεκηο είλαη θύιαθαο ηνπ
Πειίνπ θαη ηεο Πειέαο Θεάο. Ζ Πειέα Θεά είλαη ε ζεά ησλ ειαθηώλ , ηεο
νκίριεο, ηεο πξάζηλεο γεο, ησλ ζύθσλ , ησλ κήισλ, ησλ κειηζζώλ , ησλ
αιεπνύδσλ , ησλ ζθαληδόρνηξσλ θαη άιισλ ππέξνρσλ δώσλ , επηπιένλ ησλ
δέληξσλ όπσο ηα πιαηάληα, Γξπίδεο, κειηέο θαη ακπγδαιηέο.. Σα ρώκαηα ηεο
πεξηέρνπλ άξγηιν , απηό θάλεη ηελ Θεά Πειέα ζεά ηεο γιππηηθήο θαη ηεο
αγγεηνπιαζηηθήο , πξνζηάηηδα ησλ ζπηηηώλ θαη ησλ θαιιηηερλώλ, δελ είλαη ηπραίν
πνπ πνιινί θαιιηηέρλεο εκπλένληαη από ην Βνπλό ηεο ή έρνπλ γελλεζεί εθεί. Σα
πνηάκηα ηεο θαη ηα ξπάθηα ηεο κεηαθέξνπλ δσηηθόηεηα , θαη ηα δέληξα ηεο
θαζαξίδνπλ ηνλ αέξα. Σν Αηγαίν , ρατδεύεη ην ζώκα ηεο .
Ζ
Πειέα
ζεά
είλαη
πύιε
γηα
ηελ
ειήλε.
ην ζπληξηβάλη ηεο Πιαηείαο ζηελ Μαθξηλίηζα ππάξρνπλ ππέξνρα ζύκβνια ηεο
Θεάο πνπ καξηπξνύλ θαη ηα ειεληαθά Σειεηνπξγηθά γνληκόηεηαο.

ε απηή ηελ εηθόλα βιέπνπκε μεθάζαξα ηελ εκηζέιελν ( Νέα ειήλε) θαη ην
δέληξν ηεο Εσήο. Βξίζθεηαη αθξηβώο κέζα ζην ζηληξηβάλη . Σα λεξά κε ηελ ζεηξά
ηνπο ζπκβνιίδνπλ ην ζπλαίζζεκα, ηα έκκελα , θαη ηα ηεξά λεξά ηεο γέλλαο. Σα
λεξά ζην ζηληξηβάλη βγαίλνπλ κέζα από ζηόκαηα ζειπθώλ ιηνληαξηώλ. Οη
ιέαηλεο είλαη ζύκβνιν ηεο Θεάο Μεηέξαο. Πάλσ από απηά κπνξνύκε λα δνύκε
Αξρέγνλα πιάζκαηα ηνπ κπζηθνύ Βνπλνύ Πειίνπ. Απηά ηα πιάζκαηα είλαη κηζά
Κνπθνπβάγηεο θαη κηζά Ληνληάξηα, αληηιακβαλόκαζηε πσο είλαη αξρέγνλνη
θύιαθεο ηνπ Βνπλνύ. Ζ θνπθνπβάγηα είλαη έλα αξραίν ζύκβνιν ηεο Θεάο πνπ
ζπκβνιίδεη ηελ ζνθία, ηελ γέλλεζε , ηνλ ζάλαην θαη ηελ αλαγέλλεζε.
Άιια ζύκβνια πνπ ππάξρνπλ ζηα κάξκαξα είλαη ην Λνπινύδη ηεο Εσήο , ην νπνίν
πξνθύπηεη κέζα από ηελ ηεξή γεσκεηξία ηεο γέλλεζεο θαη ηεο αξρήο ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ θόζκνπ. Ζ Πεληάιθα πνπ απνηειεί ην Άζηξν ηεο Θεάο θαη ηελ
έλσζε ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ κε ην πέκπην ζηνηρείν ηεο δεκηνπξγίαο, ηνλ
αηζέξα.
Καη ην Μέξθακπα, ζαλ ζύκβνιν ελζύκεζεο θαη πξνζηαζίαο.

Η Πηλέα θεά είναι πύλη για την Σελήνη , μία πύλη που ενώνεται και
ανοίγει πόρτες και για άλλα μαγικά μέρη στον πλανήτη.
Η Ελλάδα είναι Τιτάνια . Η ομορφιά της, η μαγεία της και η θεραπευτικής
της δύναμη , είναι Τιτάνια και αυτή.
Το μήνυμα των Δέντρων από του βουνό Πήλιο είναι πως χρειάζεται να
δράσουμε , να μπούμε σε δράση.

Τα δέντρα το χειμώνα είναι σαν Σοφές Γιαγιάδες

Ο πάγος της θεάς Ευρυνόμης τυλίγει τις Πέτρες και μας θυμίζει πως και εμείς είναι η
ώρα να μπούμε σε μία εσωτερική ακινησία και να παρατηρήσουμε.

Οι μήτρες των δέντρων όπου μπορούμε να αφήσουμε προσφορές για τα μικρά ζώα.

Τα ποταμάκια που είναι σαν αέρινα πέπλα πάνω στο κορμί του βουνού.

Σε αυτή την εικόνα είμαστε με την ομάδα Ιερειών και ετοιμαζόμαστε για το ιερό
θεραπευτικό τελετουργικό. Οι ακτίνες των ιερών πλασμάτων έχουν εμφανιστεί και
τυλίγουν την ομάδα μας. (1)

(2)

Ο ήλιος που περνά μέσα από τα φύλλα των δέντρων και την ατμόσφαιρα του βουνού ,
φέρνει υπέροχες βιταμίνες και ενεργειακές ευλογίες στο σύστημα των ενεργειακών
κέντρων, το κωνάριο - επίφυση , την αμυγδαλή (σημεία του εγκεφάλου ) και του
φωτεινού σώματος.
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