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CALÉ AMANTE 

Beltane ,direção Sudeste é festejado em 1º Maio é um dos mais esperados e

celebrados festivais da Roda do Ano. A temperatura esta mais agradável, os

campos estão férteis atingem o máximo do seu esplendor, repletos de �ores de

todos os tamanhos , cores e formas. Os pomares estão deslumbrantes e os

jardins estão plenos , são as rosas da Deusa a sua fase mais colorida.

A criação está no máximo do seu poder e a vitalidade , desejo e paixão estão

plenos nos convidando a celebrar a sexualidade como algo inerente, a

celebração a própria vida e união .

Este é o tempo da Deusa na sua face Amante, Senhora da Fertilidade e da

Soberania da Terra. Tempo de celebramos a Amante em nós, tempo de

reconhecermos a nossa própria perfeição, esquecendo as inseguranças,

momento de agradecer e sentir o Manto de pura graça de que a Deusa dotou

todas as criaturas.

Tempo da Liberdade de amar e compreender que tudo pode �orescer e

aceitarmos a Amante em nós.
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CALÉ AMANTE

A natureza da Amante é magnética. Ela atrai e cria o desejo para conquistar os

objetivos. Esta fase mostra sacralidade da paixão e da sexualidade como

impulsionadora da vida. A natureza de Calé Amante, é bela e ela coloca beleza

em tudo que toca. Tudo o que vemos através dos seus olhos se trans�gura e

nos mostra a verdadeira face que o amor pode ver. A face Amante é livre ,

poderosa, soberana, exuberante e sensual.

A amenidade do clima, traz o deleite e a abundância , suas águas trazem a

fertilidade da terra ,pela natureza da vida a plenitude se faz presente. A

sexualidade é natural e sagrada com a sua própria linguagem para exprimir

todas as nuances do prazer.

Calé Amante, recorda -nos, que o seu tempo é glorioso e que todas as

experiências de prazer são experiências da Deusa.
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Deusa Iccona

A da Terra, A da Égua Branca, A Grande Égua. Senhora dos Cavalos e todos os

equídeos. Senhora e protetora dos Caminhos, Viagens e Comunicações. Patrona

de todos aqueles que falam, partilham, informam, divulgam e comunicam com

honestidade, assim como de todas aquelas pessoas que viajam, peregrinam ou

transportam algo.

https://app.designrr.io/projectHtml/578977?token=237a9c7fa94becff7a6d52c90bcecc92&embed_fonts=


Oraculo de Calé - Aula 4

Oraculo de Calé - Aula 4

Onde não chega Nábia por água, chega Íccona por terra para guiar as almas,

até o passo mais próximo. A Deusa Íccona sempre está em marcha, sempre

atenta e pronta para relatar, sempre cavalgando.

Deusa da Soberania da Terra, da Fertilidade , da Sensualidade e da Sexualidade.

Ela representa a nossa natureza selvagem e indomável das mulheres. Ela é

ainda uma Deusa Psico pompa, aquela que cavalga entre os mundos, que

conduz a alma na sua última viagem até o outro mundo.

Deusa do Amor e da Sexualidade , que nos ajuda a enfrentarmos a dor das

perdas das nossas ilusões amorosas, como aos céus em fantásticas experiências,

que podem ser de fusão com a pessoa que amamos e com quem podemos

vislumbrar as estrelas em orgasmos de cósmica dimensão.
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Helena dos Caminhos

Helena é uma deusa celta britânica muito antiga, associada às �orestas,

montanhas, rios, cachoeiras, animais selvagens (principalmente cervos, renas e

alces), à fertilidade da Terra e é principalmente a guardiã dos viajantes e dos

caminhos e trilhas. Ela é uma condutora de caminhos, sejam estes físicos,

emocionais ou espirituais. Helena é a que caminha entre os Mundos.

Deusa de inúmeros poderes, como Senhora da Soberania da Terra, Senhora dos

Verdes, a Vênus Britânica, Deusa dos Jardins , a Noiva das Flores, Guardiã dos

cursos de água subterrânea, Guardiã, Ativadora e Mediadora da Kundalini da

Terra.

Helena em nós permite-nos recuperar poder e soberania sobre a nossa vida
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Genivera

Ela nos ensina todas as artes do Amor e do Prazer e é conhecida precisamente

entre nós como a Senhora dos Prazeres. A Sua graça e beleza são enfatizadas

quando é chamada Senhora das Flores, e enquanto Deusa da Fertilidade,

também é invocada entre nós como a Senhora dos Campos e como Maia, a

Rainha de Maio. É também a Senhora da Soberania da terra, ensinando-nos

tudo sobre limites e fronteiras nos nossos relacionamentos.

Genivera está conectada com os Cavalos e as Éguas, as Andorinhas e os bandos

de pequenos pássaros que se movem no céu como se fossem um só corpo.

Como tempo atmosférico, Ela é a nuvem e seus são os nevoeiros, que

favorecem o crescimento das maçãs, o seu tom avermelhado e a sua especial

doçura. Como fase da Lua, Ela é a Lua Convexa, que acontece três dias após a

Lua Crescente e que convida à expressão através dos sentimentos.
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A Genivera pedimos que nos ensine a reconhecer a nossa beleza e a

simplesmente irradiá -la sem medo. Pedimos -lhe que nos ajude a entender

nossas atitudes imaturas ,que �ca esperando o príncipe encantado, insegura e

pouco consistente.

Pedimos a Genivera que nos ajude a tornamo – nos autónomas, responsáveis e

senhora das nossas vida, livres das ilusões e de falsas expectativas, podendo

assim atrair um ser com a mesma qualidade que nos permita viver um

relacionamento adulto e verdadeiro.

Senhora do Espinheiro

A Senhora do Espinheiro, a Árvore de Beltane, cujas as �ores têm o odor das

secreções sexuais femininas. O Espinheiro é considerado propriedade das

Fadas, mesmo não alcançando o porte de uma Árvore o seu arbusto e muito

sagrado, e as folhas, �ores e bagas têm várias aplicações medicinais, sendo uma

das mais importantes para a cura de problemas cardíacos.
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Espinhos aguçados e belas �ores e folhas mostram seu simbolismo, dualidade.

Ainda que não seja difícil enxergar os extremos de uma questão, normalmente

a sabedoria traz uma re�exão equilibrada, ao invés de se pôr em marcha

impulsivamente em busca de uma solução, ou uma escolha impensada entre

alternativas con�itantes. Por vezes, a melhor atitude é a inação, pacientemente

dar tempo ao tempo e utilizar seus espinhos como defesa.

Senhora dos Caminhos

A Senhora dos Caminhos , nos acolhe na sua energia da Deusa Amante e nos

implica a fazer um profundo trabalho de curas das feridas que carregamos,

provocadas pela repressão e demonização da sexualidade, que são parte muito

considerável do corpo de dor do Feminino. Implica ainda trabalharmos

conscientemente para a reativação do nosso corpo erótico, para

descongelarmos o nosso sistema libidinal, desenhado �logeneticamente para

as relações humanas. Este trabalho com a sexualidade é fundamental para a

recuperação de uma parte do feminino. A construção do nosso Todo.
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