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Mãe das Águas

Litha é o Festival da Mãe da Água, do brilho provocado pelo reverberação da luz

na água.

A Estação das Águas é a estação de todas as emoções agradáveis e

desagradáveis. Neste momento tudo se acalmou e precisamos das águas , das

emoções e dos sentimentos para amar,cuidar e manter a centelha de paixão

gerada em Calé do Fogo.

A Água contém o simbolismo do Feminino,é fértil, é fonte de vida, é �uida ,

incontida ,humedece e invade. Ela é emoção e memória.

Sendo nosso corpo constituído em grande porcentagem por água, ás nossas

células convervam a memória de todas as nossas emoções. Por isso é

importante cuidarmos das toxinas emocionais, como ressentimento, a raiva, o

ódio, a culpa , a angústia , e a dor , vertendo as lágrimas que possamos ter

engolido na altura, aceitando a nossa vulnerabilidade como base para nossa

verdadeira coragem e força.

Calé das Águas dá – nos a oportunidade de mergulharmos fundo nas nossas

emoções , trazendo - as à tona para que possamos curá-las, sentindo – nos

envolvidas/os pelo profundo abraço da Senhora de todas as Águas , Deusa da

Compaixão.
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Calé das Águas

Calé das Águas é a Grande Mãe primordial das Águas de onde veio a Vida, cuja

a presença é tão forte e tão sentida nos sentimentos de saudade, a nostalgia do

paraíso e o tempo uterino.

Calé das Águas é Maria, Senhora do Mar cheia de misericórdia, a Grande Deusa

que continua viva e presente nos confortando na nossa dor.Senhora que guarda

os rios e nascentes, os rios sagrados como veias e artérias do nosso corpo,

conduzindo e distribuindo o sangue da vida.

Calé das Águas é o espelho e o portal que nos oferece a possibilidade de

contato com outras dimensões, a capacidade de visualizarmos o futuro, lendo

as imagens que nelas vislumbramos.

Senhora da Verdade , aquela que inspira a mergulharmos nas profundidade

mais escondidas do nosso inconsciente e a encaramos sem medo, a nossa

realidade mais profunda.

https://app.designrr.io/projectHtml/585157?token=855f73b7bd7ba75c0abeed4d4e2361e7&embed_fonts=


Oraculo de Calé - Aula 5

Oraculo de Calé - Aula 5

Deusa Nábia

Nábia /|\

A Excelsa, A Coroada. A Senhora das Águas, dos lagos, lagoas, cachoeiras, rios e

regatos, fontes e poços, também dos vales e partes baixas dos montes.

A água é vida, porém recolhe os seres mortos num ciclo contínuo. A água �ui

desde a nascente dos montes até o fundo do océano, e daí ao Céu à chuva e

volta a começar, e com ela tudo. Nábia está presente em todo esse processo

ajudando à fertilidade quando é preciso.

Deusa Nábia também recolhe nessas águas que tecem redes na terra as águas

calmas aceitam oferendas humanas e testemunham os encontros e acordos

com as Deidades. O seu nome está em toda parte, seja

como Návia, Návea, Ávia, Coventina, Avon, Devon, Deva, etc. De todas as

Deidades, Nábia é a mais familiar e simpática com certos seres especiais

associados à água e �ores.
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Marinha

Hespéride da Água, a Mulher Marinha, a Sereia das nossas origens, e a Moura

das Fontes ou da Lagoa da nossa tradição.

Como tempo atmosférico, ela é a chuva que mata a sede da terra sequiosa do

verão, que rega os campos e garante a continuidade da vida, a chuva pode ser

leve ou tão intensa que faz transbordar os rios,inundando tudo à sua volta..

Como fase da Lua, é a Lua Cheia, quando as nossas emoções estão auge ,à �or

da pele , que nos fala de plenitude e de realização, quando as nossas emoções

estão no auge e estamos mais ligadas ao inconsciente e todas as

potencialidades da nossa natureza humana estão mais ativadas.

Flores Perfumadas eram colhidas e colocadas para Marinha, durante a noite

para receber as bençãos, depois eram recolhidas evitando a exposição aos raios

do sol, e usadas para vários �ns , como cura e proteção, durante o ano.
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Jana

Deusa da Lua e da Fecundidade, relacionada com as águas, ela é a humidade

bené�ca para a agricultura, dela é o orvalho, a Água da Lua.

No Algarve, são chamadas jãs ou jans, e também se crê que se se colocar um

pedaço de linho juntamente com um bolo, ao pé de uma lareira, no dia

seguinte o linho estará tão �no como um �o de cabelo.

Janas vivem nos rios das montanhas, fontes e grutas e passam a maior parte do

tempo a se pentear com pentes de ouro. São bondosas como os que as ajudam,

mas rancorosas e vingativas com os que invadem seus domínios.

Protegem os riachos, fontes e mananciais, conversam com as águas e os

pássaros, passeiam pelos bosques, ajudam animais feridos e árvores partidas. Às

vezes, também ajudam amantes, pessoas perdidas na �oresta e sofredores em

geral.
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Também se encontra, em Portugal e Galiza, o nome de xaira. Há, perto de

Bragança, Portugal, uma localidade chamada Curriça (estábulo) das Xairas.

Talvez uma variante do nome árabe Zaira (Zahirah, rosa), relacionado a uma

obscura santa espanhola ou às " " do folclore português.moiras encantadas

Senhora do Lago

Senhora do Lago é a face da senhora que representa as águas mais profundas

do inconsciente onde residem memórias poderosas, que foram remetidas para

este lugar de tão difícil acesso. Apenas e um profundo e corajoso trabalho de

resgaste, podemos trazer a superfície, à consciência, essas lembranças,

enfrenta-las , assumi -las e curá-las.

Senhora do Lago traz o poder do feminino e das águas de gestar a Vida.

Símbolo da Vida e das águas amnióticas onde fomos gerados, abençoamos as

suas águas, procurando a mais pura e a mais viva devoção, As águas da

Senhora do Lago trazem benção que juntas com ervas aromáticas abençoam a

Vida.
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Senhora do Sabugueiro

Um chá das �ores do sabugueiro puri�ca o sangue, e de seus frutos pode ser

fabricado um vinho com propriedades de cura. O sabugueiro indica cura rápida

e rapidamente restaura qualquer parte que esteja ferida. Varetas de sabugueiro

eram usadas como cavaletes mágicos pelos feiticeiros. Indica o �m no começo

e o começo no �m - morte na vida e vida na morte.

O sabugueiro está no folclore da maioria dos países europeus com lendas e

superstições que foram transmitidas de geração em geração desde os tempos

pré-cristãos. Sempre ligado ao feminino, às fadas e às deusas. Dizem, inclusive,

que é esta grande ligação com o feminino que faz com que o sabugueiro seja

considerado a "árvore das bruxas.
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A LENDA DA VELHA SABUGUEIRO

Reza a lenda que, um rei partiu da Dinamarca rumo à Bretanha com o intuito

de conquista-la. Pisou em solo inglês acompanhado de muitos homens e,

depois de marcharem por muitos dias, atravessaram uma faixa de campo em

direção à uma aldeia conhecida como "Long Compton".

Já bem próximos ao vilarejo, em uma trilha íngreme, uma velha mulher

apareceu a eles e lhes disse:

 

Se puder ver Long Compton,

Rei da Inglaterra serás! "

"Sete largos passos darás,
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O rei com bom pressentimento, sentiu que as palavras da velha feiticeira se

tratava de uma profecia a seu favor. Deu, então, sete largos passos adiante mas

sua visão foi bloqueada por uma colina e ele nada pode ver.

A velha sorrindo então conjurou:

"Como Long Compton não podes ver,

Rei da Inglaterra não poderás ser.

Levanta-te e, como rocha, �que parado,

Para a Inglaterra não haverá rei.

Tu e teus homens em pedras serão transformados.

E eu, sabugueiro me tornarei!"

Um forte vento então soprou e o o rei juntamente com seu exército se

transformou em um círculo de pedras. A velha, porém, transformou-se em

sabugueiro e juntou-se às outras árvores do local.

E até hoje existe este místico círculo de pedras que �ca localizado entre os

condados de Warwickshire e Oxfordshire, denominado "The Rollright Stone".
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