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Καθαρισμός μέσω των Αυγών

Αυτός ο καθαρισμός είναι ευκολότερος εάν έχετε τη βοήθεια κάποιου άλλου, ωστόσο, 
μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας. Ξεκινήστε γεμίζοντας ένα καθαρό διάφανο ποτήρι με ευλογημένο
νερό.. Τοποθετήστε το στο βωμό σας και προσθέστε μερικές σταγόνες από το αγαπημένο σας λάδι 
προστασίας. Τοποθετήστε επίσης ένα φρέσκο αυγό στο βωμό σας. Ίσως θελήσετε να το 
τοποθετήσετε σε ένα κομμάτι υλικού, όπως ένα μαντήλι, για να το εμποδίσετε να κυλήσει.

Καθαγιάστε το χώρο σας και δημιουργήστε (προαιρετικά) τον κύκλο προστασία σας. 
Προσκαλέστε τις Θεότητες και τους Οδηγούς σας να υποστήριξουν το θεραπευτικό σας χώρο. 
Κρατήστε το ποτήρι νερό στα χέρια σας και ζητήστε προστασία από τις Θεότητες σας, προκειμένου
να καθαρίσετε και να σας βοηθήσουν να δείτε καθαρά. Τοποθετήστε το ποτήρι πίσω στο βωμό σας 
και μετά κάντε το ίδιο με το αυγό. Επίσης, κρατώντας το αυγό, ζητήστε από τις Θεότητες σας να 
του επιτρέψουν να απορροφήσει κάθε αρνητικότητα.

Μόλις τελειώσετε, πάρτε το αυγό και ρολάρετε το γύρω από το στέμμα του κεφαλιού σας. 
Στη συνέχεια, κυλήστε το στο πρόσωπο, το λαιμό, κάθε χέρι σας, το στήθος σας, τον κορμό, την 
πλάτη και το μπροστινό και πίσω μέρος κάθε ποδιού. Τέλος, κυλήστε το αυγό πάνω από κάθε 
παλάμη και τα πέλματα κάθε ποδιού. Σιγουρευτείτε πάντα ότι κινείτε το αυγό με φορά προς τα 
κάτω, προς το έδαφος. Εδώ είναι χρήσιμο να έχουμε βοήθεια! Εάν εργάζεστε με έναν σύντροφο, 
ξαπλώστε ενώ ρολάρει το αυγό σε όλο το σώμα σας, γυρίστε μπρούμυτα και ζητήστε του να 
επαναλάβει τη διαδικασία. Όταν είναι η σειρά του, κάντε το ίδιο για εκείνον (φυσικά με ένα 
καινούριο αυγό!)

Αφού ρολάρετε το αυγό σε όλο το σώμα σας, σπάστε το αμέσως και ρίξτε το περιεχόμενο 
στο νερό. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να παρατηρήσετε το αυγό. Δώστε προσοχή στη μυρωδιά, το 
χρώμα, οποιοδήποτε σχήμα παίρνει και αν υπάρχει ή όχι αίμα. Μια δυσάρεστη οσμή, αίμα ή θολό 
νερό είναι ένδειξη προβλήματος και ίσως πρέπει να γίνουν περισσότερες εργασίες καθαρισμού και 
προστασίας.

Κοιτάζοντας προσεκτικά τον κρόκο, για το αν υπάρχει κάποιο από αυτά τα σημάδια, μπορεί 
να εμφανιστεί ένα πρόσωπο στον κρόκο. Είναι το πρόσωπο του ατόμου που στέλνει αρνητική 
ενέργεια εναντίον σας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί με αυτό το άτομο, να το συγχωρείτε και να 
εργαστείτε με τους καθαρισμούς και τις προστασίες σας.

Εάν ένα μάτι εμφανίζεται στον κρόκο, αυτό είναι το διαβόητο «κακό μάτι», και πάλι πρέπει 
να εργαστείτε με τους καθαρισμούς και τις προστασίες σας. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε τον 
καθαρισμό των αυγών αρκετές φορές έως ότου το αυγό βγει κανονικό.

Εάν δείτε μικρές φυσαλίδες στο νερό, αυτό σημαίνει ότι οι Οδηγοί και οι Θεότητές σας 
εργάζονται για εσάς και έχουν ήδη φροντίσει το πρόβλημα. Φροντίστε να τους στείλετε ευχαριστίες
και, στη συνέχεια, ανανεώστε τις προστασίες σας.

Εάν το νερό είναι καθαρό, δεν υπάρχει αίμα και δεν υπάρχει δυσάρεστη ή άσχημη μυρωδιά, 
δεν έχουν υπάρξει μαγικές ενέργειες εναντίον σας. Προχωρήστε τη διαδικασία, ανανεώστε τις 
προστασίες σας και ευχαριστήστε τις Θεότητες σας για τη βοήθεια και την προστασία τους. 

Ανεξάρτητα από το τι βρίσκετε στο αυγό σας, πάρτε το έξω και θάψτε το στο έδαφος. Αυτό 
δεν πρέπει να γίνεται σε ένα χωράφι, εκτός εάν είναι εξαιρετικά μεγάλο, καθώς όχι μόνο θα αρχίσει
να μυρίζει, αλλά και η μυρωδιά θα έλξει διάφορα ζώα και θα αρχίσουν να το σκάβουν.
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