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Δηζαγσγή

Αδελφές μου , πνεύματα αυτής της Γης
Σίβυλλες , οράματα της αρχέγονης ζωής
Ελάτε ξανά , εγερθείτε μέσα από τα χώματα τα ιερά
Τους ναούς τους ιερούς και τις πέτρες τις σοφές
Μιλήστε μέσα από τα δέντρα και τα βοτάνια ,
Τα λουλούδια και τις μυρωδιές
Ελάτε με τις μπέρτες σας τις σοφές.
Μέσα από τους κύκνους και τα κοράκια
Μέσα από τα μικρά και τα μεγάλα ελαφάκια
Μέσα από τις βροχές τις δροσερές
Και τις ανάσες τις παγερές
Ελάτε μέσα από τα χρώματα του ουρανού
Ελάτε από την δύση και την ανατολή
Τον νότο και τον βορά
Ελάτε απ’όλα τα νησιά
Ελάτε πετώντας και χορεύοντας το μήνυμα της ζωής
Ελάτε μεταμορφωμένες , όπως το πνεύμα σας επιθυμεί.
Αδελφές μου , Σίβυλλες , Ιέρειες , Αγίες , Μητέρες και Γιαγιάδες
Κόρες , Ερωμένες, Δασκάλες και Μαίες
Θεραπεύτριες , Ποιήτριες και Δημιουργοί
Σίβυλλες αθάνατες , ζείτε στην Ελλανική Γη.
Σίβυλλες , σύμβολα και ποιήματα , ιερά τελετουργικά
Εικόνες και ψαλμοί , μηνύματα ιερά
Σίβυλλες αδελφές μου μονάκριβες ιερές
Ο χρόνος έφτασε ….
Ελάτε Σίβυλλες πουλιά ελεύθερα , δυνατά
Ελάτε να χορέψουμε ξανά από χαρά.
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Ξαθληθά ν νπξαλόο έιακςε θαη ζαλ ζπείξα ηα ζύλλεθα πήξαλε κία άγξηα κνξθή ,
θαη κέζα από ην θελό ε εζηία κε ηελ θσηηά άλαςε θαη νη θιόγεο αγξίεςαλ θαη
πήξαλε κνξθέο ζειπθέο , άγξηεο όκνξθεο κα θαη ηξπθεξέο.
Δλλέα κνξθέο , Δλλέα παξνπζίαζεο δπλαηέο πνπ πεξπάηεζαλ πάλσ ζηνλ
δηάδξνκν πνπ ζρεκάηηδε ην θσο ην ήιηνπ θαζώο έβγαηλε από ηα ζύλλεθα. Καη
όηαλ θηάζαλε ζηε Γε ζρεκάηηζαλ έλαλ θύθιν θαη ζην θέληξν ε θσηηά ηνπο.
Ήηαλ νη Σίβπιιεο πνπ ήξζαλε μαλά , γεκάηεο αγάπε , κπζηήξην , ζνθία κα θαη
ραξά . Όιεο καδί γύξσ από ηελ θσηηά , δίπια ε κία ζηελ άιιε. Οη καλδύεο ηνπο
ήηαλ πνιύρξσκνη , έλα καύξν αζηξαθηεξό πνπ έιακπε ζε πνιιά ρξώκαηα , ζαλ
λα θξαηνύζαλ ζηνπο καλδύεο ηνπο ην νπξάλην ηόμν πνπ έλσλε ηνπο θόζκνπο.
Σην θέληξν ε θσηηά έιακπε , ρξπζή , αζεκέληα θαη ηα θπκαηηζηά θινγεξά
πινθάκηα
ηεο
γηλόληνπζαλ
βηνιεηί.
Μα κία Σίβπιια ήηαλ ιίγν πην ςειή από ηηο άιιεο θαη θνξνύζε έλα ζηεθάλη από
δάθλεο θαη ειηά. Κξαηνύζε κία ξάβδν μερσξηζηή από ηηο άιιεο , πην κεγάιε κε
θνξπθή έλα θεγγάξη εκηζέιελν θαη γύξσ από ηελ ξάβδν έλα ρξπζό θίδη πιεθηό
πνπ
θξαηνύζε
κε
ηα
δόληηα
ηνπ
έλα
βνηάλη
καγηθό.
Ήηαλ ε Ππζία , ε θπξά ηεο εζσηεξηθήο γεο, ε θπξά ησλ καληείσλ , ε Ιέξεηα ηεο
Σνθίαο.
Όιεο καδί εθπέκπαλε έλα θσο , αιιηώηηθν από ηα άιια, Έλα θσο κε πνιιέο όςεηο
, ρξώκαηα θαη αηζζήζεηο. Σηα πξόζσπά ηνπο έβιεπεο θάηη άιιν , θάηη θαηλνύξην
κε
ηελ
δύλακε
ηνπ
γλώξηκνπ.
Σηα ζίγνπξα έξρνληαη από παιηά , όκσο ε όςε ηνπο ήηαλ έηνηκε γηα ηα θαηλνύξηα.
Οη Σίβπιιεο ήξζαλ γηα λα κείλνπλ , ήξζαλ κε ηηο λέεο θνξεζηέο ηνπο, κε ηα λέα
ηνπο ζύκβνια θαη ηηο λέεο ηνπο δπλάκεηο. Φέξαλε καδί ηνπο ρξεζκνύο θαη
ηειεηνπξγηθά.
Σήθσζαλ ηα ρέξηα ζηνλ νπξαλό θαη ε εζηία έιακςε αθόκα πην πνιύ. Σρήκαηα ,
εηθόλεο, ζύκβνια, ρξώκαηα θαη πξόζσπα απιώζεθαλ ζε όιε ηελ Διιάδα θαη
όιεο καδί θώλαμαλ :
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‘’ Είμαστε οι Σίβυλλες , της Πυθίας τα παιδιά.
Είμαστε οι Σίβυλλες των ονείρων τα ιερά
Είμαστε οι Σίβυλλες τα άγρια πουλιά
Είμαστε οι Σίβυλλες τα ιερά, απαλά νερά.
Ήρθαμε για να μείνουμε , άκουσέ μας ουρανέ
Ήρθαμε για να μείνουμε Ήλιε φωτεινέ
Ήρθαμε για να μείνουμε Σελήνη ιερή
Ήρθαμε για να μείνουμε Ιερή Μητέρα Γη
Είμαστε η διαίσθηση , η δύναμη και ο λόγος
Είμαστε η όραση και η διόραση
Είμαστε τα μηνύματα που στέλνει η Θεά
Είμαστε η ενσωμάτωση σε κάθε ιέρεια και ιερέα που καλεί τα μυστικά
Ένα να θυμάστε σπόροι αυτής της Γης
Αυτή την φορά δεν φεύγουμε , ήρθαμε για να μείνουμε
Είμαστε οι κόρες, οι ερωμένες και οι μαμάδες
Είμαστε οι θεραπεύτριες, οι δασκάλες και οι σοφές γιαγιάδες
Μέσα μας κρατάμε κάθε γυναίκα και παιδί
Μέσα μας κρατάμε κάθε άντρα και κάθε ζωή
Μπορούμε και μεταμορφωνόμαστε σε άντρα και γυναίκα
Μπορούμε και γινόμαστε μια ζεστή, γλυκιά κουβέντα
Μπορούμε και να γίνουμε αυτό που θα φοβάστε
Για να σας δώσουμε την δύναμη όπου θα μεταμορφωθείτε
Μία μεταμόρφωση ιερή που έρχεται από την ψυχή
Μα μόνο η γέφυρα είμαστε ανάμεσα σε εσάς και την Θεά, το πνεύμα το Ιερό και τον Θεό
Η γέφυρα η φωτεινή που αγκαλιάζει όλη τη Γη.
Είμαστε τόσες και άλλες τόσες σε όλη τη Γη
Είμαστε οι Σίβυλλες οι αρχέγονες φωνές.
Είμαστε οι Σίβυλλες , της αγάπης συμβουλές
Είμαστε οι φύλακες των μυστηρίων και θα μείνουμε εδώ
Για αυτό ετοιμαστείτε γιατί έσπασε το αυγό. ‘’
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Καη όιεο καδί ζε κία ζπείξα ζθνξπίζηεθαλ ζηνλ νπξαλό θαη θέξαλε ηαπηόρξνλα ,
ρηόλη , ρώκα, θσηηά, λεξό θαη θεξαπλό. Όια καδί ήξζαλ θαη θύγαλε ζηελ ζηηγκή,
ζαλ λα θέξαλε κήλπκα πσο μεθηλάεη κία λέα ηζηνξία πάλσ ζε απηή ηε Γε.
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~ Σίβυλλες ~
Οη Σίβπιιεο ήηαλ πξνθήηηζζεο, ηέξεηεο, πλεύκαηα δσληαλά θαη αόξαηα. Ήηαλ
γπλαίθεο πνπ ηηο είρε αθνπκπήζεη ην πλεύκα , είραλ γελλεζεί από ην ίδην ην
πλεύκα. Τα πέπια ηνπο θαη νη καλδύεο ηνπο ήηαλ πιεθηά από ηνπο λανύο ηεο Θεάο
ζε όιε ηελ Διιάδα θαη όρη κόλν. Οη Σίβπιιεο ππήξραλ ζε όιν ηνλ θόζκν , ζε όιεο
ηηο ρώξεο θαη γηα απηό ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε πνιινύο πνιηηηζκνύο γηα απηέο ηηο
ηεξέο γπλαίθεο.
Ταμίδεπαλ ζε όιε ηελ Δπξώπε θαη κνηξαδόληνπζαλ ην ράξηζκα. Κξαηνύζαλ ηεξό
ρώξν γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο θαη γηλόληνπζαλ γέθπξεο ηεξώλ κελπκάησλ.
Μπνξνύζαλ λα κεηακνξθσζνύλ κέζα ζηελ θύζε ηεο Θεάο θαη λα αιιάμνπλ
δύλακε θαη ξνή.
Σηελ αξραηόηεηα κε ηε ιέμε Σίβπιια ραξαθηεξηδόηαλ ε νπνηαδήπνηε γπλαίθα κε
καληηθή ηθαλόηεηα πνπ πξνθήηεπε απζόξκεηα (ρσξίο λα εξσηεζεί), έδηλε
ρξεζκνύο δειαδή γηα κειινληηθά ζπκβάληα , θαηαζηάζεηο, γεγνλόηα θαη άιια
πνιιά. Απηό ήηαλ κνλαδηθό, θαζώο νη Σίβπιιεο δελ έξρνληαλ ζε επηθνηλσλία κε
θάπνην ηεξό πλεύκα, νύηε θάλαλε ην ιεγόκελν channeling. Οη Σίβπιιεο
πξαγκαηηθά ραλόληνπζαλ κέζα ζην ζύκπαλ ηνπ θάζε αλζξώπνπ θαη δίλαλε ηνπο
ρξεζκνύο πνπ ρξεηαδόηαλ. Μπνξνύζαλ λα δηαβάζνπλ ηηο πέηξεο θαη ηα ζηνηρεία
ηεο θύζεο, ήηαλ κνλαδηθέο Ιέξεηεο ηεο Θεάο πνπ πξαγκαηηθά κηινύζαλ γηα ηελ
αιήζεηα θαη έβιεπαλ απηά πνπ νη άιινη δελ κπνξνύζαλ λα δνπλ.

Η εηπκνινγία ηνπ νλόκαηνο «Σίβπιια» δελ είλαη γλσζηή κε βεβαηόηεηα. Σηελ
αξραηόηεηα πίζηεπαλ, όπσο καο πιεξνθνξεί ν Λαηίλνο ζπγγξαθέαο Λαθηάληηνο
(4νο αη. κ.Χ.), όηη ε ιέμε ήηαλ ζύλζεηε, από ηνλ δσξηθό ηύπν ηνπ νπζηαζηηθνύ
«ζεόο» (ζηόο) θαη ηνλ αηνιηθό ηύπν ηνπ νπζηαζηηθνύ «βνπιή» = ζέιεζε (βόιια).
Σίβπιια, ζύκθσλα κε απηή ηελ εθδνρή, ζήκαηλε επνκέλσο εθείλε πνπ
απνθαιύπηεη ηε ζέιεζε ηεο Θεάο ή ηνπ Θενύ. Η εηπκνινγία σζηόζν απηή δελ
θαίλεηαη πηζαλή από ηε λεόηεξε έξεπλα. Η νλνκαζία Σίβπιια πξνέξρεηαη από ηελ
Θεά Κπβέιε θαη νη Σίβπιιεο ήηαλ Ιέξεηεο ηεο . Δδξαηώζεθαλ ζηνλ λαό ηεο
Ππζίαο γηα πξώηε θνξά. Σηελ ζπλέρεηα ε παηξηαξρηθή ελέξγεηα ζαλάησζε ηελ
Ππζία θαη θαθνπνίεζε ηεο Σίβπιιεο κέζα από ην δνπιεκπόξην θαη ηελ ζθιαβηά,
θάλνληαο ηεο πξνζσπηθέο κάληηζζεο βαζηιηάδσλ.
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Οη Σίβπιιεο πιένλ , είλαη θνζκηθέο Ιέξεηεο ηεο Θεάο πνπ θξαηνύλ ηελ ηέρλε ηεο
καληείαο. Η καληεία δελ είλαη ε πξόβιεςε αιιά ν ιόγνο ηεο Θεάο θαη ηνπ Θενύ.
Σήκεξα ε ιέμε καληεία έρεη θαθνπνηεζεί θαη έρεη γίλεη ζπλώλπκε κε ηελ έλλνηα
ηεο πξόβιεςεο. Οη Σίβπιιεο δελ πξνβιέπνπλ, απιώο δειώλνπλ ηνλ Ιεξό ιόγν –
κήλπκα. Γηα λα πξνβιέςεηο ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη κία ζαθή εξώηεζε θαη νη
Σίβπιιεο δελ απαληάλε ζε εξσηήζεηο.
Ύζηεξα από ηνλ δησγκό ηνπο από ην Μαληείν ησλ Γειθώλ θαη κεηά ηελ
δνινθνλία ηεο Ππζίαο , ηεο Αξραηόηεξεο Σίβπιιαο – Ιέξεηαο ηεο Θεάο,
ηνπνζεηήζεθαλ εθεί άιιεο γπλαίθεο νη νπνίεο απηναπνθαιέζηεθαλ Ιέξεηεο θαη
κάληηζζεο κε ζθνπό ηελ πξνζέιθπζε ηνπ θόζκνπ. Γήισλαλ πσο κπνξνύζαλ λα
απαληήζνπλ ζε θάζε εξώηεζε θαη λα δνπλ ην κέιινλ, έλα κέιινλ πνπ ήηαλ πάληα
έηζη αιιά θαη αιιηώο, παληνύ θαη πνπζελά , λεθξόο αιιά θαη δσληαλόο, γαιάδην
αιιά θαη ιεπθό. Γηπνιηθέο – δηπισκαηηθέο απαληήζεηο δειαδή, πνπ δελ πήγαδαλ
από πνπζελά παξά κόλν από ηνλ λνπ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είραλ ην ράξηζκα.
Αληίζεηα νη Σίβπιιεο ήμεξαλ πώο λα ζπλδεζνύλ κε ηελ Μήηξα ηεο Γεο, ηεο
Ππζίαο πνπ βξίζθεηαη ζηνπο Γειθνύο θαη λα ιάβνπλ κελύκαηα. Οη Γειθνί
θαθνπνηήζεθαλ , δνινθόλεζαλ ηελ Ππζία , έρηηζαλ έλαλ άιινλ λαό από πάλσ
όπνπ απαίηεζαλ ηελ δύλακε ηνπ πξσηαξρηθνύ (λανύ). Όηαλ νη άλζξσπνη είδαλ
πσο απηό πνπ θάλαλε ήηαλ ιάζνο , ηόηε ηνπνζέηεζαλ θαη ηνλ λαό ηεο Αζελάο,
έηζη ώζηε λα δεηήζνπλ ζπγρώξεζε από ηελ Θεά θαη λα θέξνπλ όζν κπνξνύζαλ
ηελ ηζνξξνπία.

Η θύξηα δηαθνξά αλάκεζα ζηηο Σίβπιιεο θαη ζηηο πξνθήηηζζεο ησλ δηάθνξσλ
καληείσλ, όπσο π.ρ. ην Μαληείν ησλ Γειθώλ ,βξίζθεηαη ζην όηη νη δεύηεξεο
πξνθήηεπαλ κόλν απαληώληαο ζε θαιώο θαζνξηζκέλα εξσηήκαηα, ελώ νη
Σίβπιιεο πξνθήηεπαλ ρσξίο λα δερζνύλ πξνεγνπκέλσο εξσηήζεηο. Οη
παξαδόζεηο γηα ηηο Σίβπιιεο είλαη αξραηόηαηεο. Πάληα ηνπνζεηνύζαλ έλα πέπιν
κπξνζηά από ην πξόζσπό ηνπο , έηζη ώζηε ε ζεά λα κπνξεί λα κηιάεη κέζα από
απηέο . Τν πέπιν βνεζνύζε ηηο Σίβπιιεο θαη ηηο Ιέξεηεο λα απνθνπνύλ από ηνλ
γύξσ θόζκν, ηελ νηθόζθαηξα θαη λα κπνπλ ζηα κνλνπάηηα όισλ ησλ θόζκσλ, ηελ
ηνλόζθαηξα. Δπίζεο, έθξπβε ηελ αλζξώπηλε κνξθή ηνπο θαη επέηξεπε ζηελ Θεά
λα εθθξαζηεί κέζα από απηέο, λα κηιήζεη θαη λα θηλεζεί.
Σήκεξα νη Σίβπιιεο είλαη αλάκεζα καο , άιιεο αθππληζκέλεο θαη άιιεο όρη . Δίλαη
εδώ γηα ηνλ ίδην ιόγν πνπ ππήξραλ θαη ζηα αξραία ρξόληα, γηα λα ππνζηεξίδνπλ
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ηνπο αλζξώπνπο ζην κνλνπάηη ηεο πλεπκαηηθήο ηνπο δσήο θαη ζηελ κεηακόξθσζή
ηνπο.
Οη Σίβπιιεο είλαη ηεξά πλεύκαηα , επίζεο, πνπ ηαμηδεύνπλ αλάκεζα ζηνπο
θόζκνπο θαη έξρνληαη ζην πεδίν ηεο γεο κέζα από πνιιέο κνξθέο, όπσο ηα δώα ,
ηελ θύζε, ηνπο αλζξώπνπο, ηελ κνπζηθή , ην ζέαηξν , ηηο ηαηλίεο, ηνπο ρνξνύο θαη
ηα πνηήκαηα. Δίλαη πλεύκαηα πςειήο θσηεηλήο δόλεζεο θαη έξρνληαη από ην
ζύκπαλ ηεο Θεάο.
Οη Σίβπιιεο είλαη εδώ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ην ηεξό ζειπθό πλεύκα ηεο Διιάδαο,
ηεο Θεάο ΔιΆλαο θαη όισλ ησλ ζεαηλώλ ηεο ρώξαο καο. Κξαηάλε ηεξό ρώξν γηα
όιεο ηηο ζεέο, ηηο αγίεο , ηηο ζεξαπεύηξηεο, ηηο καίεο θαη ηηο δαζθάιεο. Αληίζηνηρα
θξαηάλε ηεξό ρώξν θαη γηα ηα ηεξά αξζεληθά πνπ πεξπαηήζαλε πάλσ ζηε γε.
Δίλαη εδώ γηα λα θξαηήζνπλ ηηο πύιεο ζηνλ ηξνρό ηεο Θεάο ΔιΆλαο.

Πίλαθαο κε ηηο Σίβπιιεο από ηνλ Παληειή Δπζπκίνπ
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~ Ο Τροχός της ΕλΆνας ~

Ο Τξνρόο ηεο ΔιΆλαο απνηειεί έλα κπεηηθό ηαμίδη γηα ηνλ Ιεξέα θαη ηελ Ιέξεηα
ηεο Ψπρήο καο πνπ ζέιεη λα βγεη ζηελ επηθάλεηα θαη λα ιάβεη ξόιν , έλαλ
ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ ρώξν ηεο Διιάδαο θαη νιόθιεξνπ ηνπ πιαλήηε. Ο ηξνρόο
πεξηιακβάλεη νρηώ κπεηηθά ζεκεία ηα νπνία απνηππώλνληαη πάλσ ζηνλ ράξηε
ηεο γεο θαη ησλ θαηεπζύλζεσλ. Δλζσκαηώλεη ηηο αξρεηππηθέο κνλάδεο ηεο ςπρήο
θαη ηηο ηξεηο πνηόηεηεο ησλ θνζκηθώλ ζενηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε
θαηεύζπλζε .Οη ζεέο πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε θαηεύζπλζε είλαη θύιαθεο απηώλ
ησλ ππιώλ – ελεξγεηώλ θαη κπήζεσλ . Απνηεινύλ δειαδή ηηο κπήηξηεο καο πξνο
ην ηαμίδη καο σο Ιέξεηεο θαη Ιεξείο.
Απηέο νη ηεξέο Πύιεο – θαηεπζύλζεηο – λανί , απνηεινύλ ηεξέο πλεπκαηηθέο ενξηέο
πνπ θαινύκαζηε λα ζπλδεζνύκε . Αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο,
ρξώκαηα, γλώζεηο, Θεέο, ελέξγεηεο, ζύκβνια θαη κπήζεηο . Καινύκαζηε λα
ελζσκαηώζνπκε ηελ θάζε θαηεύζπλζε πνιύ-επίπεδα. Απηό ζεκαίλεη πσο
ελζσκαηώλνπκε ηηο θαηεπζύλζεηο ( θαη ηηο αληηζηνηρίεο ) ζε γήηλν επίπεδν, ζε
ςπρηθό επίπεδν, ζε απηό-γλσζηαθό επίπεδν θαη ζε πλεπκαηηθό επίπεδν. Ο Θεόο
δελ ιείπεη από δίπια ηεο ,άιια ελζσκαηώλεηαη ζηελ Δι ελέξγεηά ηεο. Γηα λα
ζπλππάξρεη νινθιεξσηηθά δίπια ηεο θαη γηα λα μεδηπισζνύλ ηα κπζηήξηα ηνπ
Ιεξνύ Θενύ ζηνλ 21ν αηώλα , ρξεηάδεηαη λα αλαγελλεζεί ν Θεόο πνπ ηόζνπο
αηώλεο έρεη θαθνπνηεζεί θαη ζηξεβισζεί . Η Θεά μαλαγελλά ηνλ Θεό , πιήξε θαη
νινθιεξσκέλν. Έηζη ινηπόλ, θαινύκαζηε λα αθππλίζνπκε ηελ Θεά γηα λα
γελλήζεη θαη πάιη ηνλ Θεό θαη καδί λα ζπλππάξμνπλ ζε όια ηα επίπεδα.

ΕΛ – ΑΝΑ
ΕΛ ~ Αποτελεί την κάθετη , ρευστή Ηλιακή Ενέργεια
ΑΝΑ ~ Αποτελεί την κάθετη, ρευστή Σεληνιακή Ενέργεια
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Η ΔιΆλα θξαηά ην ρξπζό κήιν ηεο γλώζεο θαη ηνλ Ιεξό Γεσκεηξηθό Τξνρό ηεο ,
κέζα ζηνλ νπνίν ηεινύληαη όια ηα κπζηήξηα ηεο. Γελ είλαη απιώο ε Θεά ηεο
Αξραίαο Διιάδαο, αιιά ε Θεά ηεο Αξρέγνλεο Διιάδαο, εθείλε πνπ ππήξμε πξηλ
ηνλ Γσδεθαζετζκό , πξηλ ηελ παηξηαξρηθή ελέξγεηα πνπ ππνηίκεζε ηελ Θεά θαη
ζηξέβισζε ηα κπζηήξηα Τεο θαη ηελ γλώζε ηεο. Η Θεά ηεο Διιάδαο επηζπκεί λα
έξζεη ζην Δδώ θαη Τώξα κέζα από ηελ Αξρέγνλε δώλε , θαζαξή , θσηεηλή θαη
επζπγξακκηζκέλε κε ηελ Αλώηεξε Σπλεηδεηόηεηα θαη Θετθή Δλέξγεηα , έηζη ώζηε
λα απνθαηαζηαζεί. Τν θσο ηεο ρξεηάδεηαη λα αξρίζεη λα ξέεη μαλά κέζα από ηελ
Κνζκηθή Μήηξα ηεο δεκηνπξγίαο.
Γελ ππάξρεη κόλν έλαο ηξνρόο ζηελ Διιάδα, ππάξρνπλ πνιινί ,θαζώο θάζε
ηόπνο ζηελ Διιάδα έρεη ηνλ δηθό ηνπ ηξνρό . Δπίζεο ε Διιάδα ελζσκαηώλεη
,γήηλεο ελέξγεηεο, αζηξηθέο ελέξγεηεο θαη θνζκηθέο ελέξγεηεο πνπ ζεκαίλεη πσο ε
Διιεληθή Θεά είλαη πνιπδηάζηαηε θαη έξρεηαη κέζα από πνιιά θαλάιηα. Ο ηξνρόο
ηεο ΔιΆλαο είλαη κία ζετθή έκπλεπζε ε νπνία μεδηπιώλεηε κέζα από ηηο επνρέο
θαη ηηο εκέξεο δύλακεο. Πάλσ ζηνλ ηξνρό ηεο ελζσκαηώλνληαη ηα πξόζσπα θαη
νη όςεηο ηεο Θεάο ΔιΆλαο, νη Σίβπιιεο ηεο ΔιΆλαο , νη Μνύζεο ηεο ΔιΆλαο θαη
ηα κπζηήξηα Τεο.
Η Διιάδα θαη ν Έιιελαο εκπεξηέρνπλ κηα αξρέγνλε νπζία . Πνιινί έρνπλ
πξνζπαζήζεη λα κεηαθξάζνπλ απηή ηελ νλνκαζία, λα θαηαλνήζνπλ από πνύ
πξνέξρεηαη θαη ηη ζεκαίλεη πξαγκαηηθά. Καη , πάιη , δελ κπνξεί λα γίλεη απηό κόλν
κε ην κπαιό θαη ηελ κνξθσηηθή γλώζε γύξσ από ηελ γιώζζα ηεο ρώξαο καο.
Χξεηάδεηαη λα ζπλδεζνύκε ςπρηθά , λα ληώζνπκε ηελ Διιάδα θαη λα επηηξέςνπκε
λα εθθξαζηεί κέζα από εκάο, λα καο δείμεη ηη ζεκαίλεη λα είζαη Έιιελαο.
Πξνζσπηθά πηζηεύσ πσο ε Διιάδα σο κία πλεπκαηηθή ζθαίξα , καο θαιεί , όρη
κόλν εκάο πνπ γελλεζήθακε εδώ αιιά θαη άιινπο αλζξώπνπο από άιιεο ρώξεο,
λα ηελ ελζσκαηώζνπκε θαη λα κεηακνξθσζνύκε κέζα από απηή. Η Διιάδα είλαη
κία Θεά , άξα είλαη κία κεηακόξθσζε θαη πνιιέο θνξέο κία κεηακόξθσζε ζαλ
καγλήηεο ειθύεη πνιιέο ςπρέο πνπ ζέινπλ λα θσηηζηνύλ. Νηώζνληαο ινηπόλ ηελ
Διιάδα, αλαγλσξίδσ πσο Διιάδα ή Διιάο ζεκαίλεη ε Φσηεηλή Σπείξα, ν
Φσηεηλόο Λαβύξηλζνο , ε Φσηεηλή Ιεξή Πέηξα. Έηζη, ε Διιάδα, είλαη έλα
Φσηεηλό Βνπλό , Τηηάλην βνπλό , πνπ καο θαιεί λα αλέβνπκε ζε απηό κέζα από
ηελ ζπείξα ηνπ θαη λα θσηηζηνύκε κέζα από ηνλ κπεηηθό ιαβύξηλζν ηεο ςπρήο
καο πνπ καο θάιεζε.
Γελ ζεσξώ θαζόινπ ηπραίν πνπ ε Διιάδα ηόζνπο αηώλεο , έρεη ππάξμεη θέληξν
έιμεο άιισλ πνιηηηζκώλ θαη αλζξώπσλ πνπ ζέιαλε θαη ζπλερίδνπλ λα ζέινπλ λα
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κείλνπλ ζε απηή ηε Γε ή πνπ έξρνληαη εδώ ςάρλνληαο ζσηεξία θαη θαηαθύγην. Η
Διιάδα είλαη έλα θαηαθύγην, έλαο Ναόο ν νπνίνο κπνξεί λα αγθαιηάζεη όινπο
ηνπο αλζξώπνπο. Πνιιέο ρώξεο έρνπλ επίζεο, απηή ηελ δόλεζε θαη επηηξέπνπλ
λα ζπκβεί απηό κε απνδνρή θαη ζεβαζκό. Σηελ Διιάδα, ζήκεξα, ιόγν ηεο
παηξηαξρίαο θαη ιόγν όισλ ησλ πνιέκσλ πνπ έρεη βηώζεη ε ρώξα καο ηόζνπο
αηώλαο , αιιά θαη ηελ κνξθσηηθή παηδεία πνπ δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεηά θαη πνπ
πεξλάλε νη γνλείο ζηα παηδηά από γεληά ζε γεληά , νη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο
έρνπλ μεράζεη ηελ ςπρηθή ηνπο ηαπηόηεηα θαη αλαπαξάγνπλ έλα ηξαπκαηηζκέλν
θαη ζηξεβισκέλν αξρέηππν ζθιάβνπ πνπ επηηίζεηαη ζηνπο πάληεο θαη ζηα πάληα.
Δίλαη θαηαγεγξακκέλν ζην DNA καο λα αγαπάκε ηελ θηινμελία , λα βνεζάκε
αλζξώπνπο πιεγσκέλνπο, λα ηνπο ζεξαπεύνπκε θαη λα ηνπο δηδάζθνπκε ηελ
αιιειεγγύε θαη ηελ εηξήλε , πνηόηεηεο δειαδή πνπ έρνπλ ραζεί κέζα ζηνπο
αηώλεο ηεο παηξηαξρηθήο ζθιαβηάο.
Έηζη , ινηπόλ, ε Διιάδα είλαη κία ρώξα πνπ ρξεηάδεηαη λα μαλαγελλεζεί από ηηο
ζηάρηεο ηεο θαη λα πξνβάιεη ην αιεζηλό ζετθό πξόζσπό ηεο, ηελ Θεά ΔιΆλα.
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Οι Σίβυλλες της ΕλΆνας που κρατούν τις Πύλες Της

Σίβπιια Διπίδα : Κξαηά ηελ πύιε ηνπ Φεβξνπαξίνπ, Βόξεην-Αλαηνιηθά , ηεο
Θεάο Αζελάο θαη ηεο Πεξζεθόλεο. Έξρεηαη κέζα από ηνλ ήιην θαη ηελ αζηξαπή.
Τελ κπξίδνπκε θαη ηελ βιέπνπκε ζηα πξώηα κπνπκπνύθηα ηεο ακπγδαιηάο.
Πεξπαηάκε πάλσ ζηνλ καλδύα ηεο όηαλ θπηξώλεη ε πξώηε πξαζηλάδα ηεο Γεο. Η
Σίβπιια Διπίδα καο ζηέιλεη ηα κελύκαηα ηεο λέαο γεο θαη ηεο λέαο αξρήο. Μαο
βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ην ζρέδην. Δίλαη εθεί γηα λα καο ραξίδεη ειπίδα θαη
πίζηε. Φέξλεη έκπλεπζε θαη πνηεηηθή δεκηνπξγηθόηεηα.
Σίβπιια Ηιηαρηίδα : Κξαηά ηελ Πύιε ηνπ Μάξηε θαη ηνπ Απξίιε, Αλαηνιηθά, ηεο
Θεάο Άξηεκηο θαη ηεο Δζηίαο. Έξρεηαη κέζα από ηελ Ιεξή θσηηά θαη ηελ θύζε , ηα
έληνλα ρξώκαηα ηεο θύζεο θαη ηελ δεζηή αηκόζθαηξα ηεο Γεο. Γίλεη κελύκαηα
κέζα από ηελ θσηηά, ηηο ζπίζεο, ηηο ζηάρηεο ηεο θαη ηα ζρήκαηα από ηηο ζθηέο πνπ
ν ήιηνο δεκηνπξγεί κέζα από ηα αλζηζκέλα θιαδηά θαη ινπινύδηα. Η Σίβπιια
Ηιηαρηίδα πξνθεηεύεη ηελ πνξεία καο, ην πώο ζα εμειηρζνύλ ηα πξάγκαηα θαη νη
θαηαζηάζεηο. Δίλαη εθείλε πνπ καο βνεζάεη λα βξνύκε μαλά ηελ Δζηία καο.
Σίβπιια Σειήλε: Κξαηά ηελ Πύιε ηνπ Μάε, Νόηην-Αλαηνιηθά, ηεο Θεάο
Αθξνδίηεο θαη ηεο Ψπρήο. Έξρεηαη κέζα από ηηο θάζεηο ηεο Σειήλεο θαη ην θσο
ηεο. Μαο επηηξέπεη λα ζπλδεζνύκε κε ηηο όςεηο ηεο Σειήλεο θαη λα ιάβνπκε βαζηά
κελύκαηα θαη ζπκβνπιέο. Αλνίγεη ην ζπλαηζζεκαηηθό καο ζώκα θαη δηαβάδεη ηα
ζπλαηζζήκαηα κέζα από πξνθεηηθνύο ρξεζκνύο θαη ςαικνύο.
Σίβπιια Ωθεάληα : Κξαηά ηελ Πύιε ηνπ Ινπλίνπ θαη ηνπ Ινπιίνπ, Νόηηα, ηεο Θεάο
Ήξαο θαη ηεο Θεάο Θάιαζζαο. Έξρεηαη κέζα από ηελ θίλεζε ηνπ λεξνύ , ηα
θύκαηα , ηα πνηακάθηα, ηα ξπάθηα, ηηο πεγέο θαη ηελ βξνρή. Με απηόλ ηνλ ηξόπν
καο κηιάεη θαη καο ζηέιλεη ηα κελύκαηά ηεο. Μπνξεί θαη εξεκεί ηα ύδαηα ηεο
ςπρήο καο.
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Σίβπιια Γήκεηξα: Κξαηά ηελ Πύιε ηνπ Απγνύζηνπ, Νόηην- Γπηηθά, ηεο Θεάο
Γήκεηξαο θαη Ακάιζεηαο. Έξρεηαη κέζα από ηα ρξπζά ρξώκαηα ηεο γεο. Τα
ζηάρηα , ην αιεύξη, ην θνκκέλν ςσκί πνπ ζρεκαηίδεη δηαδξνκέο θαη κέζα από ην
μεξό ρώκα πνπ κπνξεί θαη δηαιύεηαη παίξλνληαο ζρήκαηα θαη κνξθέο. Μαο κηιάεη
γηα ηελ αθζνλία.
Σίβπιια Γαία : Κξαηά ηελ Πύιε ηνπ Σεπηέκβξε, Γπηηθά, ηεο Θεάο Γαίαο θαη
Θέκηδαο. Έξρεηαη κέζα από ηελ γε, ηνπ θινηνύο ησλ δέληξσλ , ηα θάζηαλα , ην
βξεγκέλν ρώκα πνπ ζηελ παιάκε καο απιώλεηαη θαη δίλεη ζρήκαηα θαη εηθόλεο.
Μέζα από ηηο θαηαηγίδεο, ηηο πέηξεο, ηνπο θξπζηάιινπο θαη κέζα από ηα ρξώκαηα
ηεο δύζεο. Μαο πξνεηνηκάδεη γηα ηηο αιιαγέο.
Σίβπιια Δθάηε : Κξαηά ηελ Πύιε ηνπ Οθηώβξε θαη ηνπ Ννέκβξε, Βόξεην-Γπηηθά
, ηεο Θεάο Δθάηεο θαη ηεο Λήζεο. Έξρεηαη κέζα από ηα όλεηξα , ηηο καύξεο πέηξεο
, ηνλ θαπλό θαη ηνλ ειιεληθό θαθέ πνπ δίλεη ζρήκαηα . Μαο ζπκβνπιεύεη θαη καο
ιέεη ηη λα πξνζέρνπκε.
Σίβπιια Νύρηα : Κξαηά ηελ Πύιε ηνπ Γεθέκβξε θαη ηνπ Ιαλνπαξίνπ, Βόξεηα, ηεο
Θεάο Δπξπλόκεο θαη ηεο Νύρηαο. Έξρεηαη κέζα από ηνπο ήρνπο , ηα θόθθαια, ηηο
ιεπθέο πέηξεο θαη ηα άζηξα. Μαο ιέεη όια ηα κπζηηθά.
Ππζία : Η Αξρέγνλε Μεηέξα Ιέξεηα πνπ θξαηά ζηελ κήηξα ηεο ην θνζκηθό θίδη
ηεο γλώζεο, ηελ ξίδα ηεο δάθλεο θαη ην θόθθηλν λήκα ηεο Θεάο. Οη Σίβπιιεο ηεο
έρνπλε κεηέξα θαη νη καλδύεο ηνπο είλαη ζπλδεδεκέλνη καδί ηεο. Δίλαη ν ςίζπξνο
ηεο ζπλείδεζήο θαη ε αλώηεξε δηαίζζεζε πνπ έξρεηαη κέζα από ηα βαζηά
νξάκαηα ηεο ςπρήο καο.
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~ Συμβουλές από τις Σίβυλλες ~
Οη Σίβπιιεο ζπκβνπιεύνπλ θαη πξνθεηεύνπλ ηεο ςπρήο ην κνλνπάηη. Απηό ην
κνλνπάηη δεκηνπξγείηε από έλα δάθξπ , θαλείο δελ μέξεη ηη δάθξπ είλαη απηό , αλ
είλαη δάθξπ ραξάο ή ιεζκνληάο. Απηό ην δάθξπ είλαη καγηθό γηαηί έξρεηαη από
πνιύ βαζηά , κέζα από ην θσλάξην , εθεί όπνπ ν λνπο δελ κπνξεί λα εηζρσξήζεη
θαη ην κόλν πνπ ππάξρεη είλαη ζπλαίζζεκα.
Οη Σίβπιιεο παξαδνζηαθά θάζνληαη ζε έλαλ βξάρν ή θάπνην ζεκείν ηεο θύζεο
όπνπ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε ηελ ελεξγεηαθή δύλακε ηεο κεηέξαο γεο.
Σπκβνπιεύνπλ γηαηί ζηβπιιίδνληαη , δειαδή κπαίλνπλ ζε θαηάζηαζε πλεπκαηηθήο
αλαπλνήο θαη ιακβάλνπλ ην πλεύκα ηεο Θεάο κέζα ζην ζώκα ηνπο, θάλνπλ ηεξό
ρώξν γηα ην πλεύκα ηεο Θεάο θαη ηεο επηηξέπνπλ λα κηιήζεη.
Η Θεά είλαη ε θνζκηθή κεηέξα, ε ζειπθή νπζία ηνπ ζύκπαληνο πνπ δπλακηθά
δεκηνύξγεζε ηνλ θόζκν, ηνπο γαιαμίεο θαη ηα ζύκπαληα. Έηζη, ε ζετθή Μεηέξα
έξρεηαη
γηα
λα
καο
αγθαιηάζεη
θαη
λα
καο
ζπκβνπιέςεη.
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Βξηζθόκαζηε ζηνλ 21ν αηώλα , θαη νη ελεξγεηαθέο γξακκέο ζηε Γε έρνπλ
κεηακνξθσζεί. Βξηζθόκαζηε ζε εληειώο δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα από ηνπο
αξρέγνλνπο ρξόλνπο. Τώξα νη άλζξσπνη δελ έρνπλ αλάγθε λα γλσξίδνπλ
αθξηβώο ηη λα θάλνπλ , δηόηη ν εγθέθαινο εμειίρζεθε θαη έρεη εηζέιζεη ζε άιινπο
πλεπκαηηθνύο ζαιάκνπο ζε ζρέζε κε ηόηε. Πιένλ, ε αλζξσπόηεηα έρεη αλάγθε
από ππνζηήξημε θαη όρη από βνήζεηα, ρξεηαδόκαζηε ηελ ζπκβνπιή θαη όρη ηελ
επηβνιή , ηελ γλώκε , ην ιάζνο ή ην ζσζηό. Η ζπκβνπιή θξαηάεη αγάπε ,
θξνληίδα θαη ειεπζεξία , δειαδή, δελ έρεη εγσηζηηθό πξόηππν εθδήισζεο , δελ
δείρλεη κε ην δάρηπιν αιιά κε ηελ θαξδηά.
Τα πάληα είλαη ελεξγεηαθέο κάδεο καζεκάησλ θαη απηό-βειηίσζεο. Όια ηα
ζηνηρεία ηεο γαίαο , ηα ζύκβνια , ν κεραληζκόο ηεο γαίαο, νη κήλεο , νη επνρέο , ηα
δώα , ηα έληνκα , ηα θπηά , ηα πάληα , έρνπλ ζπκβνπιεπηηθό θαη εθπαηδεπηηθό
δπλακηθό , αξθεί θάπνηνο λα αλνίμεη ηελ θαξδηά ηνπ γηα λα δηδαρηεί από απηά.
Οη Σίβπιιεο είλαη πλεύκαηα πνπ θαηνηθνύλ ζηε Γε , κέζα ζε αξραίνπο λανύο , ζηα
ζηνηρεία ηεο θύζεο θαη ζε όια ηα βαζίιεηα ηεο θύζεο. Μπνξνύκε λα
επηθαιεζηνύκε ηηο Σίβπιιεο θαη λα δεηήζνπκε ηελ ζπκβνπιή ηνπο, ηελ
θαζνδήγεζε ηνπο. Πνιιέο θνξέο νη Σίβπιιεο , ζαλ ηεξά πλεύκαηα έξρνληαη κέζα
από αλζξώπνπο θαη καο κηιάλε. Σήκεξα , κέζα από ην θίλεκα new age ιέκε πσο
όια απηά ηα κελύκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο έξρνληαη από ην αγγειηθό βαζίιεην.
Ναη νη Σίβπιιεο είλαη αγγειηθέο νληόηεηεο πνπ όκσο έρνπλ δηαθνξεηηθό ξόιν από
ηνπο
αγγέινπο.
Οη άγγεινη είλαη πξνζηάηεο , θαζνδεγεηέο θαη ζεξαπεπηέο. Οη ζίβπιιεο είλαη
κάληηζζεο , θξαηάλε αξρέγνλε νπζία θαη γλσξίδνπλ ηα πάληα , είλαη αθαζηθέο
νληόηεηεο θαη κπνξνύλ λα κεηακνξθσζνύλ. Έηζη νη Σίβπιιεο κπνξνύλ λα είλαη
πξνθήηηζζεο, θαζνδεγήηξηεο θαη δαζθάιεο.
Σηνλ ζύγρξνλν θόζκν πνιιέο αγίεο θαη άγηνη γελλήζεθαλ κε ην ράξηζκα ηεο
Σίβπιιαο θαη πξνθήηεπζαλ γεγνλόηα πνπ ζα γίλνπλ ζηε ρώξα καο. Ο ζηβπιιηζκόο
είλαη κία εζσηεξηθή , ςπρηθή ηδηόηεηα πνπ ε ςπρή γελληέηαη κε απηό.

Οη Σίβπιιεο σο ηεξέο νληόηεηεο θαη πλεύκαηα ηεο Γεο καο ππνζηεξίδνπλ ζε όια
ηα πεδία ηεο πλεπκαηηθήο καο πνξείαο. Μαο ζπκβνπιεύνπλ γηα ην πώο κπνξνύκε
λα ππνζηεξίδνπκε ην πεδίν καο θαη γηα ην πώο κπνξνύκε λα δηαρεηξηζηνύκε ηηο
πλεπκαηηθέο καο δεμηόηεηεο.
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Μπνξείηε λα ιάβεηε ηα δηθά ζαο κελύκαηα κέζα από ηηο επνρέο θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά ηεο θύζεο. Παξαηεξήζηε ηελ θύζε θαη ληώζηε ηηο ελέξγεηεο πνπ
θπιάλε κέζα ζε απηή , είλαη νη Σίβπιιεο.

~ Σύνδεση με τις Σίβυλλες ~
Μπνξείηε θαη εζείο λα ζπλδεζείηε κε απηή ηελ αξρέγνλε ζνθία πνπ ππάξρεη
ειεύζεξε
παληνύ
γύξσ
καο
θαη
θπξίσο
ζηελ
θύζε.
Δπηιέμηε λα πεξπαηήζεηε ζηελ θύζε. Μαδί ζαο κπνξείηε λα έρεηε βόηαλα όπσο
πέηαια ηξηαληάθπιινπ, ιίγν δεληξνιίβαλν, θαζθόκειν θαη δάθλε , όια κέζα ζε
έλα πνπγθί. Απηά ηα βόηαλα ιεηηνπξγνύλ σο πξνζθνξέο επγλσκνζύλεο πξνο ηηο
Σίβπιιεο
θαη
ηα
πλεύκαηα
ηεο
θύζεο.
Πεξπαηήζηε ζηε θύζε ζπλεηδεηά , πεξπαηώληαο βαζηέο αλαπλνέο θαη
παξαηεξώληαο ην ηνπίν γύξσ ζαο. Δπηιέμηε λα θαζίζεηε ζε έλα ζεκείν πνπ ην
αηζζάλεζηε γλώξηκν γηα θάπνην ιόγν , πνπ ζαο ειθύεη θαη ζαο θαιεί λα θαζίζεηε
εθεί.
Πεηάμηε ιίγα βόηαλα ζηνλ αέξα θαη επραξηζηείζηε ην ζεκείν απηό πνπ ζαο θάιεζε.
Νηώζηε
επγλσκνζύλε
θαη
κία
εζσηεξηθή
ραξά.
Πεηάμηε αθόκε κία ηζηκπηά από ηα βόηαλα πνπ έρεηε καδί ζαο θαη απηή ηελ θνξά
θαιέζηε ηηο Σίβπιιεο, ληώζηε ηελ ραξά κέζα ζαο θαη θαιέζηε ηηο Σίβπιιεο ή ηελ
Σίβπιια
ηεο
επνρήο
λα
έξζεη
θνληά
ζαο.
Σπλερίζηε λα αλαπλέεηε απαιά θαη βαζηά. Νηώζηε ην ζώκα ζαο θαη ε ελέξγεηά
ζαο
λα
ζπλδέεηε
κε
όιε
ηελ
θύζε.
Αδεηάζηε ην κπαιό ζαο από ζθέςεηο , κείλεηε ζεηηθνί ζην λα ιάβεηε ην κήλπκα
πνπ
έρεη
γηα
εζάο
ε
Σίβπιια.
Αλνίμηε απαιά ηα κάηηα θαη παξαηεξήζηε ην ηνπίν γύξσ ζαο, ηελ θύζε θαη ηελ
ζπκπεξηθνξά
ηεο.
Νηώζηε ηη έρεη λα ζαο πεη, απνθσδηθνπνηήζηε ηελ θύζε γύξσ ζαο. Με απαιόηεηα,
ρσξίο
λα
πηέδεηε
ηνλ
εαπηό
ζαο
,
απιώο
παξαηεξήζηε.
Τα πάληα παίδνπλ ηνλ ξόιν ηνπο ζε απηή ηελ ηεξή ζηηγκή, ηα ζύλλεθα, ν άλεκνο, ν
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ήρνο ησλ πιαζκάησλ ηεο θύζεο, νη άλζξσπνη πνπ κπνξεί λα πεξλάλε από εθεί,
άιινη
ήρνη
πνπ
αθνύγνληαη
ζην
βάζνο,
ηα
δέληξα.
Παξαηεξήζηε θαη ληώζηε.
Σπλήζσο ζέινπκε λα ζπλδεζνύκε κε ηηο Σίβπιιεο γηαηί ζέινπκε λα καο
θαζνδεγήζνπλ γηα θάπνην ζέκα πνπ καο απαζρνιεί. Μπνξείηε πξηλ μεθηλήζεηε
ηελ επαθή ζαο κε ηηο Σίβπιιεο λα ζέζεηε σο πξόζεζε πσο ζέιεηε λα ιάβεηε
ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε ζην ζέκα πνπ ζαο απαζρνιεί.
Θα ληώζεηε πξαγκαηηθά επινγεκέλνη, γεκάηνη θαη ελδπλακσκέλνη. Τν πεδίν ζαο
ζα έρεη αλνίμεη αθόκα πην πνιύ θαη ε ελέξγεηα ζαο ζα είλαη πνιύ θαζαξή θαη
ελδπλακσκέλε.
Σηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αθήζηε ιίγα βόηαλα μαλά ζηνλ αέξα
δειώλνληαο ηελ επγλσκνζύλεο ζαο ζηηο Σίβπιιεο θαη ζηελ θύζε.

~ Οη Σίβπιιεο είλαη παληνύ ~

Να ζπκάζηε πσο νη Σίβπιιεο είλαη παληνύ , αθόκα θαη κέζα ζην ζπίηη ζαο, ζηνλ
δξόκν , παληνύ. Δίλαη ηα κελύκαηα πνπ έξρνληαη κε πάξα πνιινύο ηξόπνπο ,
αθόκα
θαη
κέζα
από
ηα
όλεηξα.
Έηζη, νη Σίβπιιεο, κέζα ζε όια , καο βνεζάλε λα είκαζηε ζπλεηδεηνί θαη
παξαηεξεηηθνί έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα βιέπνπκε ηα κελύκαηα πνπ καο
ζηέιλνπλε.

~ 18~

Να θυμάστε πως κατάγεστε από τα άστρα και το DNA σας αποτελείτε από
αστερόσκονη , καθαρή φωτεινή αστερόσκονη της κοσμικής αγάπης.
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