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Τελετουργικό Ηρεμίας

Στην ελληνορωμαϊκή κουλτούρα, ο Αύγουστος ήταν ένας μήνας όπου τα αισθήματα του θυμού,
της επιθετικότητας και της επιθυμίας πιστεύεται ότι ενισχύονται από την έντονη ζέστη και την 
αδιάκοπη φωτεινότητα των ημερών με καύσωνα ("dog days") του καλοκαιριού, έτσι πήρε το όνομά 
του από τον Σείριο (dog star), που έγινε ορατό στους ουρανούς εκείνη την περίοδο. Οι Έλληνες και 
οι Ρωμαίοι αναγνώριζαν τα αστέρια ως σημεία επιρροής αλλά και καθοδήγησης, και ο Σείριος 
θεωρήθηκε ότι είχε μια πολύ δυνατή και ισχυρή ροή ενέργειας, η οποία αν δεν τύγχανε σωστής 
διαχείρισης, ήταν ικανή να μετατρέψει τους πολιτισμένους ανθρώπους  σε λυσσασμένα σκυλιά, 
διψασμένα για ανακούφιση και πεινασμένα για ικανοποίηση. Εάν νιώσετε ότι αισθάνεστε άβολα, 
ταραγμένοι, αναστατωμένοι, επιθετικοί, στα άκρα ή γεμάτοι με τέτοια αγωνία ή επιθυμία που δεν 
μπορείτε πλέον να σκεφτείτε καθαρά αυτόν τον Αύγουστο, δοκιμάστε  το παρακάτω τελετουργικό για 
να σας βοηθήσει να ηρεμήσετε γρήγορα.

Θα χρειαστείτε ένα πορτοκαλί ρεσώ (το πορτοκαλί είναι σύμβολο της αναστάτωσης και της 
πείνας) και ένα ποτήρι νερό για να δουλέψετε αυτό το ξόρκι. Μπορεί να γίνει σε εσωτερικό ή 
εξωτερικό χώρο, όμως αν δουλεύετε το ξόρκι σε εσωτερικό χώρο, θα πρέπει να βρείτε ένα σημείο 
στο πάτωμα ή κοντά σε ένα παράθυρο για να διεξάγετε την εργασία σας. Δεδομένου ότι αυτή η 
εργασία έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει γρήγορη ανακούφιση όταν αισθάνεστε άγχος, μην 
αγχωθείτε ως προς το αν πρέπει ή όχι να κάνετε κάποια από τις συνήθεις ενεργειακές πρακτικές 
σας, όπως το να διαλογιστείτε, να καθαρίσετε το χώρο ενεργειακά ή να ζήτησετε κύκλο προστασίας
γύρω σας. Όταν είστε αγχωμένοι, δεν θα μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες 
σωστά, οπότε μην αναλώνετε την ενέργειά σας προσπαθώντας. Αντ 'αυτού, πηγαίντε στην καρδιά 
της πρακτικής και κάντε τη με το καλύτερο δυνατό για εσάς τρό.

Εάν κάνετε την εργασία σε εσωτερικό χώρο, τοποθετήστε το ποτήρι είτε στο πάτωμα είτε 
κοντά σε ένα παράθυρο - η ιδέα είναι ότι θέλετε το νερό να βρίσκεται σε όσο το δυνατόν στενότερη
επαφή με τη γη και τις δυνατές ενέργειές της.

Πάρτε μια βαθιά ανάσα και τοποθετήστε τα δάχτυλά σας πάνω από το κερί. Αφήστε κάθε 
συναίσθημα θυμού, αγωνίας, ερεθισμού, άγχους, ανεκπλήρωτων επιθυμιών κ.λπ. Μην το πολεμάτε.
Αφήστε το σώμα σας να είναι ένας δίαυλος για αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Τιμήστε αυτά τα 
συναισθήματα, ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνετε την επαφή σας με αυτά. 

Είναι εντάξει να έχουμε αρνητικά συναισθήματα μερικές φορές. Τέτοια συναισθήματα 
χρησιμεύουν για να αποδείξουν ότι ουσιαστικά είμαστε συνειδητά, συναισθηματικά, ευάλωτα 
πλάσματα που μπορούμε να βλάψουμε ξανά και ξανά τους εαυτούς μας για χάρη της αγάπης και της 
ζωής, και αυτό είναι πράγματι ένα όμορφο και πολύτιμο πράγμα. Τείνουμε όμως να αποθηκεύουμε 
αυτήν την αρνητικότητα, κρατώντας τη μαζί μας, σαν το σώμα μας να ήταν το μπουκάλι και το μυαλό 
μας ο φελλός, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να μειώσει σημαντικά τη ροή του πνεύματος μέσα μας.
Αντ 'αυτού, οραματιστείτε τον εαυτό σας σαν ένα σωλήνα, ανοιχτό και στα δύο άκρα. Το άγχος 
συσσωρεύεται, ναι, αλλά μπορεί επίσης να χυθεί εύκολα και να επιστρέψει οπουδήποτε απ' όπου 
προήλθε. 
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Φανταστείτε τον εαυτό σας τώρα σαν αυτόν τον σωλήνα και αφήστε αυτά τα αγχωτικά, 
αρνητικά, θυμωμένα συναισθήματα να ρεύσουν από τα δάχτυλά σας στο κερί. Αισθανθείτε εντελώς
στραγγισμένοι και άδειοι. Πρέπει να έχετε ένα κενό, μάλλον αδιάφορο συναίσθημα τώρα στην 
καρδιά και το μυαλό σας. Εάν τα συναισθήματά σας εξακολουθούν να είναι δυνατά, δεν έχετε 
τελειώσει ακόμη με αυτό το στάδιο της εργασίας. Μην πολεμάτε αυτά τα συναισθήματα και μην 
σταματάτε να απελευθερώνετε αυτές τις ενέργειες στο κερί μέχρι να μην μπορείτε να 
απελευθερώσετε  τίποτα άλλο πια. Μόλις φτάσετε σε αυτό το σημείο, ανάψτε το κερί και 
χαλαρώστε τα χέρια σας στους μηρούς σας με τα δάχτυλά σας  χαλαρά και τις παλάμες σας 
στραμμένες προς τα πάνω.

Κοιτάξτε τη φλόγα και δείτε το κερί να λιώνει με τη ζέστη και το φως του, να μετατρέπεται 
σε καύσιμο για τη φωτιά. Φανταστείτε τις αρνητικές ενέργειες που έχετε ρίξει στο κερί να 
μεταμορφώνονται επίσης, καθώς μετατρέπονται σε καθαρή δύναμη για να ταΐσουν έναν 
πεινασμένο ήλιο. Οραματιστείτε τον ήλιο στον ουρανό που λάμπει έντονα ακριβώς πάνω από τη 
φλόγα των κεριών και φανταστείτε την ενέργεια του κεριού να ρέει προς τα πάνω μέσω της φλόγας,
μέσω του ουρανού, και κατευθείαν στο λαμπερό ήλιο. Πείτε:

“Ταΐζω τον ήλιο με το πάθος της πείνας μου!

Ταΐζω τον ήλιο με τη δύναμη των φόβων μου!

Ταΐζω τον ήλιο με το τέρας που τρέφεται από την αδικία!

Ταΐζω τον ήλιο με τη δύναμη από τα δάκρυα μου!”

Οραματιστείτε την ενέργεια να ρέει στον ήλιο και αμέσως να καταστρέφεται από το φως και
τη θερμότητα αυτού του λαμπερού Ουράνιοτ σώματος. Τώρα βάλτε τα χέρια σας γύρω από το 
ποτήρι με το νερό. Προσκαλέστε τις ενέργειες της Γης να ρεύσουν σε αυτό. Μπορείτε να το κάνετε 
αυτό οραματιζόμενοι με συναίσθημα πράγματα που συνδέετε με τη φύση και το στοιχείο της Γης. 
Μπορείτε να φανταστείτε το συναίσθημα που έχετε όταν θαυμάζετε την ομορφιά και τη δύναμη 
των καταπράσινων δασών, του πλούσιου εδάφους και των αρχαίων βράχων. Οραματιστείτε αυτές 
τις ενέργειες να εισέρχονται στο ποτήρι με το νερό, γεμίζοντας το υγρό με ισχυρή, γήινη δόνηση. 
Αν θέλετε, προσκαλέστε απευθείας το στοιχείο της Γης στο νερό λέγοντας:

«Στοιχείο της Γης, σε καλώ τώρα!

Σε παρακαλώ μπες στο ποτήρι με το νερό, εδώ και τώρα!

Γη, έλα μέσα σε αυτό το νερό εδώ και τώρα!

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. έλα τώρα! "

Τώρα πιείτε σιγά-σιγά δεκατρείς γουλιές από το νερό, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα μεταξύ 
κάθε γουλιάς και απολαύστε την ομορφιά της λαμπερής φλόγας του κεριού καθώς το κάνετε. 
Παρατηρήστε την αίσθηση που σας δίνει το φορτισμένο νερό. Νιώστε ότι τρέφει το σώμα σας, 
σβήνει τόσο τη σωματική όσο και την πνευματική σας δίψα με την αυξημένη δύναμή του. 
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Όταν τελειώσετε, στάξτε λίγο από το υπόλοιπο νερό στο κερί για να σβήσετε τη φλόγα. 
Πάρτε μια τελευταία βαθιά ανάσα, εκπνεύστε βαθιά πριν επιστρέψετε στην καθημερινότητά σας.
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