
Konstantinos Samanos         Τελετουργικό Θεραπείας με τη Modron 

www.wyrdwalkers‐path.com 

Τελετουργικό Θεραπείας με τη Modron 
 
Ιστορική σημείωση: Σύμφωνα με τον Paul Broadhurst, το Μάιο, οι μητέρες έβαζαν 
τα γυμνά παιδιά τους μέσα στη Πηγή της Modron τρεις φορές ενώ κοιτούσαν προς τη 
Δύση. Στη συνέχεια περπατούσαν τα παιδιά εννέα φορές γύρω από το πηγάδι πριν τα 
τοποθετήσουν στη «Κλίνη της Αγ. Modron» - ένας μικρός χορταριασμένος λόφος. Αν 
το παιδί κοιμόταν, ήταν καλός οιωνός. Όλα αυτά έπρεπε να γίνουν σε απόλυτη 
σιωπή.  
 
Προτεινόμενα Υλικά & Προμήθειες: 
• Μπολ με φρέσκο νερό (ακόμα καλύτερα εάν χρησιμοποιείτε Νερό Πηγής). 
• Κεριά - Λευκά, Πράσινα και/ή Μπλε, ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των τριών. Και 
μόνο το λευκό είναι επίσης καλό. 
• Θυμίαμα (προαιρετικά) - Κάτι ξυλώδες όπως σανταλόξυλο. 
• Φρέσκα εποχιακά λουλούδια όπως αγιόκλημα, αζαλέα, γαρδένια ή παπαρούνες 
• Μήλο κομμένο ώστε να έχει αποκαλυφθεί το αστέρι του, τοποθετημένο σε πιάτο ή 
χαρτοπετσέτα (θα φάτε το μήλο). 
• Νερό από αγιόκλημα (προαιρετικό, για το μπάνιο). 
• Απόκομμα υφάσματος (αρκετά μακρύ για να το τυλίξετε γύρω από ένα μικρό κλαδί 
δέντρου). 
• Εάν εργάζεστε θεραπευτικά για κάποιον άλλο, έχετε μια φωτογραφία, ένα σχέδιο, 
μια κούκλα, ή ακόμα και μόνο ένα κομμάτι χαρτί με το όνομά τους για να τους 
αντιπροσωπεύει. 
 
Διαδικασία: 

Λίγο πριν το βραδινό ύπνο, ετοιμάστε τα υλικά και το βωμό σας με κεριά (δεν 
τα ανάβετε ακόμη), κρύσταλλα, λουλούδια, το μήλο, το μπολ με το νερό κλπ. Να 
έχετε τα πάντα εντελώς έτοιμα, ώστε να μπορείτε όταν βγείτε από τη μπανιέρα/ντους 
να μπείτε στο τελετουργικό. 

Απολαύστε ένα χαλαρωτικό μπάνιο ή ντους. Αν κάνετε μπάνιο, ρίξτε λίγο 
νερό απο αγιόκλημα στο νερό. Ενώ κάνετε μπάνιο/ντους, ευλογήστε αυτή τη 
πράξη. Οραματιστείτε το νερό να ξεπλένει την ανθυγιεινή ενέργεια και τις 
τοξίνες. Εμποτίστε με θεραπευτική, στοργική πρόθεση κάθε σας κίνηση, ακόμη και 
όταν στεγνώνετε το σώμα σας. 

Πηγαίνετε στο βωμό σας και ανάψτε τα κεριά και το θυμίαμα, στη συνέχεια 
ανοίξτε τον ιερό σας χώρο σας καλώντας τα στοιχεία της Φύσης, τους Οδηγούς-
Προστάτες σας και τη Modron. Χρησιμοποιήστε τη δική σας, οικεία μέθοδο για αυτό 
το βήμα. 

Καθίστε άνετα, είτε στο πάτωμα είτε σε μια καρέκλα, και πάρτε τα 
αποκόμματα του υφάσματος. Κοιτάξτε προς τη Δύση και βυθίστε το ύφασμα στο 
μπολ με το νερό και στη συνέχεια τοποθετήστε το σε κάποιο ταλαιπωρημένο μέρος 
του σώματός σας. 

Μιλήστε με τη Modron και ζητήστε τη θεραπευτική βοήθεια. Εάν επιλέξετε 
να διατηρήσετε την παραδοσιακή σιωπή, τότε σκεφτείτε να πείτε κάποια 
προσευχή σιωπηλά στο κεφάλι σας.  

Κάνετε αυτό τρεις φορές συνολικά: Βυθίστε το ύφασμα στο νερό, 
τοποθετήστε το στο ταλαιπωρημένο μέρος του σώματος και πείτε την προσευχή σας. 

Περάστε το ύφασμα γύρω από το μπολ με το νερό εννέα φορές με 
προσοχή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χέρι σας ή να το περπατήσετε 
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γύρω από το μπολ όπως οι μητέρες τα παιδιά τους. Σε αυτό το σημείο, σκεφτείτε να 
χορέψετε, να ταλαντευτείτε ή/και να τραγουδήσετε για να αυξήσετε την ενέργεια.  

Οταν είστε έτοιμοι, απελευθερώστε την ενέργεια και δείτε την να 
εξαπλώνεται θεραπευτικά, όχι μόνο στον εαυτό σας, αλλά και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. 

Κλείστε τον ιερό σας χώρο και πείτε τις ευχαριστίες σας σε όσους ήταν 
παρόντες σε αυτόν. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που προτιμάτε. Στη συνέχεια φάτε το 
μήλο. 

Δέστε το ύφασμα σε ένα κλαδί δέντρου ή θάμνο. Μπορείτε επίσης να 
επιλέξετε να το τοποθετήσετε σε ένα μπολ ευλογίας ή κάτι παρόμοιο. Είναι επίσης 
καλό να το τοποθετήσετε ξανά στο μπολ με το νερό. Μπορείτε να κάνετε ό,τι σας 
φαίνεται πιο φυσικό. 

Τέλος, αποσυρθείτε για ύπνο και απολαύστε έναν ξεκούραστο θεραπευτικό 
βραδινό ύπνο. 
 

 


