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Τελετουργικό Ηλιακής Ενδυνάμωσης

Βρείτε ένα ήσυχο μέρος στη φύση όπου δεν θα ενοχληθείτε και όπου μπορείτε να 
ξαπλώσετε κάτω από το πλήρες φως του ήλιου. Μπορείτε να ξαπλώσετε στη γη ή σε μια κουβέρτα 
εάν προτιμάτε. Αυτό γίνεται καλύτερα το μεσημέρι, καθώς αυτή είναι η ώρα της υψηλότερης 
ενέργειας, αλλά και οποτεδήποτε ο ήλιος λάμπει υπό την ενέργεια του ηλιοστασίου (ή την ημέρα 
πριν ή μετά) το τελετουργικό θα λειτουργήσει. Αυτό το τελετουργικό είναι καλύτερο να γίνεται με 
ελάχιστα ή καθόλου ρούχα, έτσι ώστε το σώμα σας να μπορεί να απορροφήσει καλύτερα τη 
βιταμίνη D από τον ήλιο, αλλά χρησιμοποιήστε την κρίση σας ώστε να παραμείνετε ασφαλείς.

Ξεκινήστε τιμώντας τον ήλιο, με όποιο τρόπο θέλετε. Τύμπανο, τραγούδι, χορός, άνοιγμα 
ιερού χώρου κ.λ.π. Μόλις τιμήσετε τον ήλιο, ξαπλώστε και απορροφήστε απλώς τις ακτίνες του 
ήλιου. Νιώστε τον ήλιο να διαποτίζει το δέρμα σας, τη ζέστη και το φως του ήλιου να σας 
ζεσταίνει. Αναποδογυρίστε ξανά και ξανά. Απλώς ξαπλώστε και απορροφήστε τον ήλιο.

Μερικοί άνθρωποι μπορούν να το κάνουν αυτό για περισσότερο από άλλους. Ακόμα και 5-
10 λεπτά ανά πλευρά είναι αρκετά για να πάρουμε την ενέργεια και αρκετά για να αποφύγουμε ένα 
ηλιακό έγκαυμα.

 Αφού ολοκληρώσετε την ηλιοθεραπεία σας, ευχαριστήστε τον ήλιο για το φως του, 
λέγοντας οτιδήποτε θέλετε (αφήστε τις λέξεις να ρεύσουν από μέσα σας).

Ενεργοποίηση υγρών και αντικειμένων

Για όσους από εσάς προτιμάτε να μην ξαπλώσετε στον ήλιο, μπορείτε να επωφεληθείτε με 
τη δύναμη του παραπάνω τελετουργικού (και να την αποθηκεύσετε για αργότερα) 
χρησιμοποιώντας τον ήλιο ώστε  να ενισχύσετε και να ευλογήσετε ένα υγρό. Χρησιμοποιείστε ένα 
μπουκάλι κρασί ή κάποιο άλλο αλκοολούχο ποτό. Βάλτε το στον ήλιο το μεσημέρι για περίπου 30 
λεπτά, επιτρέποντας στις ακτίνες του ήλιου να διαπεράσουν πλήρως τη φιάλη. Μετά την ευλογία , 
ευχαριστείστε τον ήλιο. Τώρα έχετε λίγο εμφιαλωμένο ήλιο που μπορείτε να τον ανοίξετε και να 
τον πιείτε όποτε θέλετε.

 
Μια παραλλαγή αυτού είναι να δημιουργήσετε ένα τσάι ηλιοστάσιου. Συνδυάστε 

οποιονδήποτε αριθμό ιερών βοτάνων, ιδιαίτερα βοτάνων που βρίσκονται στην πλήρη ισχύ τους 
κατά τη διάρκεια του Θερινού Ηλιοστάσιου (χαμομήλι, μέντα, σαμπούκο, ροδοπέταλα, μια μικρή 
ποσότητα μυριόφυλλου, κ.λπ.). Πάρτε ένα μεγάλο βάζο και γεμίστε το με καθαρό νερό. Προσθέστε 
τα βότανα και αφήστε το να καθίσει στον ήλιο. Για αυτό το συγκεκριμένο μείγμα, μπορείτε να το 
αφήσετε να καθίσει όλη την ημέρα - από τη στιγμή που ο ήλιος είναι ορατός μέχρι τη στιγμή που 
θα δύσει. Τότε, καθώς μπαίνει το σκοτάδι, μπορείτε να πιείτε το τσάι.
 

Το ίδιο είδος «ενεργοποίησης» μπορεί να γίνει με απλά τελετουργικά εργαλεία, πέτρες, 
οτιδήποτε θέλετε να γεμίσει πλήρως ενέργεια. Το ωραίο στην εργασία με τον ήλιο είναι ότι έχει 
τόση ενέργεια που ακτινοβολεί και προσφέρει συνεχώς την ενέργεια του. Γεμίζοντας ένα 
αντικείμενο με ηλιακή ενέργεια δεν θα είναι ποτέ πρόβλημα για τον ήλιο!
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