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Τελετουργικό Πύλης Λεόντων 2019 

Αυτό το τελετουργικό γίνεται καλύτερα στις 8 Αυγούστου. 

Θα χρειαστείτε: 
• Εργαλείο εξαγνισμού της επιλογής σας 
• Σημειωματάριο και στυλό 
• 2 κρυστάλλους της επιλογής σας
• Χρονόμετρο (προαιρετικό)

Οδηγίες:

1) Χρησιμοποιήστε το εργαλείο εξαγνισμού της επιλογής σας για να καθαρίσετε την αύρα σας και 
στη συνέχεια τον περιβάλλοντα χώρο σας. Καθώς καθαρίζετε την αύρα σας, απαγγείλετε τα 
ακόλουθα λόγια:

"Καθαρίζω τον εαυτό μου με το φως και την αγάπη της ενέργειας. 
Όλες οι ενέργειες που δεν είναι πλέον δικές μου για να τις μεταφέρω 

φεύγουν τώρα από το σώμα μου. Είμαι φως, είμαι ελεύθερος. 
Είμαι ολόκληρος. Είμαι εγώ."

Καθώς καθαρίζετε το περιβάλλον σας, απαγγείλετε τα ακόλουθα λόγια τρεις φορές:

"Ο χώρος μου καθαρίζεται και προστατεύεται, 
μόνο το φως και η αγάπη μπορούν να μείνουν εδώ".

2) Καθίστε σε μια άνετη θέση και τοποθετήστε το χέρι σας πάνω στο τσάκρα της καρδιάς (στο 
μέσο του στήθους σας). Κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε ότι εισπνέετε και εκπνέετε μέσα από
την καρδιά σας. Κάντε το αυτό για λίγες αναπνοές.

3) Τώρα πάρτε το χέρι σας και περιφέρτε το μερικά εκατοστά πάνω από την καρδιά σας. Αρχίστε 
να δημιουργείτε κύκλους κατά την αντίθετη φορά των δεικτών του ρολογιού, οραματιζόμενοι ότι 
είστε το ρολόι (το χέρι θα κάνει κύκλους προς τα δεξιά). Καθώς κάνετε τους κύκλους, φανταστείτε 
ότι καθαρίζετε την ενέργεια της καρδιάς σας. Συνεχίστε να κάνετε αυτό για 1-2 λεπτά ή έως ότου 
έχετε κάνει τουλάχιστον 100 κύκλους. Παρατηρήστε τις αισθήσεις που σας παρουσιάζονται.

4) Αφού το κάνετε αυτό, αντιστρέψτε τους κύκλους έτσι ώστε να κινείστε δεξιόστροφα. Καθώς 
δημιουργείτε αυτούς τους κύκλους, φανταστείτε ότι ανοίγετε και υπερφορτώνετε το τσάκρα της 
καρδιάς σας. Δείτε εάν μπορείτε να αισθανθείτε την ενέργεια που ακτινοβολεί από την καρδιά σας 
και να πειραματιστείτε με το να κάνετε τους κύκλους μεγαλύτερους. Επαναλάβετε αυτό για 1-2 
λεπτά ή έως ότου έχετε κάνει τουλάχιστον 100 κύκλους.

5) Τώρα κουνήστε το χέρι σας και επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτή τη φορά στο τρίτο 
σας μάτι που βρίσκεται στο κέντρο του μετώπου σας. Και πάλι, τοποθετήστε το χέρι σας μερικά 
εκατοστά πάνω από το τρίτο σας μάτι και στη συνέχεια ξεκινήστε να το καθαρίζετε μετακινώντας 
το χέρι σας αντίθετα προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού για 1-2 λεπτά και στη συνέχεια 
δεξιόστροφα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Καθώς το κάνετε αυτό, παρατηρήστε μόνο τις αισθήσεις
που έρχονται για σας.
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6) Ξαπλώστε, πάρτε τους κρυστάλλους σας και τοποθετήστε τον ένα στο τρίτο σας μάτι και τον 
άλλο στο κέντρο της καρδιάς σας. Μείνετε έτσι και διαλογιστείτε για 10 λεπτά ή περισσότερο, αν 
το επιθυμείτε. Μπορείτε να ορίσετε ένα ξυπνητήρι αν σας αρέσει επίσης.

Καθώς διαλογίζεστε, προσπαθήστε να καθαρίσετε το μυαλό σας και να εστιάσετε στις ενέργειες 
των κρυστάλλων που βυθίζονται στο σώμα σας μέσα από το τρίτο σας μάτι και το τσάκρα της 
καρδιάς.

7) Καθώς βγαίνετε από τον διαλογισμό σας, τοποθετήστε τους κρυστάλλους σας στο πλάι, πάρτε το
σημειωματάριο σας και αρχίστε να γράφετε οτιδήποτε έρχεται στο μυαλό σας. Μπορείτε να 
γράψετε οτιδήποτε έχετε βιώσει ή οποιεσδήποτε σκέψεις ή συναισθήματα έχετε. Μπορείτε επίσης 
να ζητήσετε από τους αγγέλους ή πνεύματα οδηγούς σας να έρθουν και να λάβετε ένα μήνυμα για 
σας.

Για αυτή τη διαδικασία με το σημειωματάριο, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη στα 20 
λεπτά και να αφήσετε τον εαυτό σας να διώξει ό, τι είναι στο μυαλό σας. Για καλύτερα 
αποτελέσματα, προσπαθήστε να γράψετε χωρίς να σταματήσετε και χωρίς να φιλτράρετε τον εαυτό
σας. Η καταγραφή με αυτή τη ροή θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τα βαθύτερα στρώματα του 
υποσυνείδητου σας.

Αν θέλετε, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μία από τις παρακάτω δηλώσεις για να σας 
καθοδηγήσει:

-Συγχωρώ τον εαυτό μου για ...
-Γίνομαι καλύτερος στο ...
-Μπορώ να αγαπήσω τον εαυτό μου περισσότερο από ...
-Πιστεύω στον εαυτό μου γιατί ...
-Είμαι πιο διαισθητικός όταν ...
-Αισθάνομαι ευθυγραμμισμένος στο μέγιστο βαθμό όταν ...

8) Αφού γίνει αυτό, σκεφτείτε τι έχετε γράψει και δείτε ποιες ιδέες ή μηνύματα έχουν έρθει μέσα 
από το γράψιμό σας. Ευχαριστείστε τα πνεύματα οδηγούς σας και τους αγγέλους σας αν έρθουν 
καθώς γράφετε.

9) Μπορείτε να μεταφέρετε τους κρυστάλλους μαζί σας όλη την ημέρα ή να κοιμηθείτε με τους 
κρυστάλλους δίπλα στο κρεβάτι σας.

Να πιείτε σίγουρα ένα μεγάλο ποτήρι νερό ή λίγο τσάι βοτάνων μετά από αυτό το τελετουργικό για 
να βοηθηθείτε με τις ενεργειακές ενεργοποιήσεις.

Χαρούμενη Πύλη Λεόντων!

~*~ Ευλογίες σε όλους ~*~
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