Αγάπη Αποστολοπούλου

Το εγχειρίδιο
μιας
ολοκληρωμένης
γυναίκας

Γεια σου όμορφη και σε ευχαριστώ που αποφάσισες να με
διαβάσεις!
Γράφω αυτό το εγχειρίδιο μέσα από την αγάπη μου για την
γυναίκα! Μέσα από την αγάπη μου για τον ίδιο μου τον εαυτό που
ανακάλυψε τι θα πει να ζω σε ένα γυναικείο σώμα.
Το σώμα μου είναι και το μεγαλύτερο δώρο αυτής της ζωής! Ο
κύκλος της περιόδου, τα διαφορετικά συναισθήματα που έρχονται
και φεύγουν σαν τα κύματα της θάλασσας, η σεξουαλικότητα που
μια εμφανίζεται γλυκιά και μια άγρια και η ευαισθησία της καρδιάς
μου κάνουν το γυναικείο μου σώμα έργο τέχνης και τον πιο ιερό
ναό του κόσμου!
Ελπίζω αυτό το εγχειρίδιο να σε βοηθήσει να φτάσεις στην αγάπη
που έφτασα κι εγώ και ακόμα πιο βαθιά! Να σου δώσει τις
πληροφορίες που χρειάζεσαι για να τιμήσεις και να αγαπήσεις
περισσότερο την γυναίκα μέσα σου και να σε βάλει στο ταξίδι της
ανακάλυψης του αληθινού σου εαυτού!
Με αγάπη,
Αγάπη
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Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω την ομορφιά, που κρύβεται
πίσω από την γυναικεία φύση που βασίζεται σε έναν κύκλο
περίπου 28 μοναδικών και ανεπανάληπτων
ημερών.
Δεν υπάρχουν λόγια να εξηγήσω τη γοητεία της διαίσθησης που
κρύβεται στην καρδιά μιας γυναίκας και πηγάζει από κάθε πόρο του
δέρματός της, κάθε βλέμμα, κάθε λέξη της…
Γιατί λοιπόν, πολύτιμη και μοναδική γυναίκα, προσπαθείς να γίνεις
άντρας;
Γιατί πέφτεις στην παγίδα της χαμηλής αυτοεκτίμησης γυρίζοντας
την πλάτη στην Ιερή γυναικεία σου φύση;
Γιατί συνεχίζεις να ζεις σε έναν Πατριαρχικό κόσμο που στηρίζεται
στον φόβο και στην έλλειψη αγάπης;
Από εσένα εξαρτάται η αλλαγή της ανθρωπότητας…από την κόρη
που θα γίνεις, την μητέρα, την σύντροφο, την εργαζόμενη…
Όταν οι γυναίκες επιστρέψουν στον θρόνο της θηλυκότητάς τους
σταματώντας να προσπαθούν να γίνουν άντρες τότε θα ξεκινήσει
και η αλλαγή του κόσμου μας…!
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Από το Κανονικό στο Φυσιολογικό
Υπάρχουν κανονικές γυναίκες και φυσιολογικές γυναίκες. Οι
κανονικές γυναίκες είναι αυτές που ακολουθούν συνειδητά
και υποσυνείδητα τους κανόνες της κοινωνίας, της θρησκείας και
της οικογένειας. Οι φυσιολογικές γυναίκες είναι αυτές που
ακολουθούν μόνο τη Φύση τους και είναι συνδεδεμένες με
την Γη.
Μια κανονική γυναίκα πιστεύει ότι πρέπει να υπηρετεί τον άντρα
της, ότι είναι κατώτερη από αυτόν, ότι για να γίνει ολοκληρωμένη
γυναίκα πρέπει να γίνει μητέρα και πολλά άλλα.
Αλλά τι ακριβώς σημαίνει να είσαι μια Κανονική ή Φυσιολογική
γυναίκα;

Πριν από χιλιάδες χρόνια, οι γυναίκες ζούσαν σε απόλυτη
ελευθερία και ήταν στενά συνδεδεμένες με τη Θεότητα και τη Γη.
Μιλούσαν με τον άνεμο, τη γη, τη φωτιά και το νερό και ήταν
υπεύθυνες για τη διατήρηση της ζωής σε αυτή τη γη σε αρμονία,
ισορροπία και αγάπη.
Το σώμα τους είχε μεγαλύτερη αξία από ένα βωμό ή μια εκκλησία!
Απολάμβαναν την σεξουαλικότητα, ζούσαν σε ειρήνη με τους
άντρες και γεννούσαν στη Φύση, κάτω από τα αστέρια και το
φεγγάρι, φωνάζοντας όχι από πόνο, αλλά από οργασμούς και
έκσταση!
Αυτές τις ονομάζω Φυσιολογικές γυναίκες!
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Όταν πέθανε η Ιερή Γυναίκα, γεννήθηκε μια άλλη γυναίκα που το
μόνο ενδιαφέρον της ήταν να ικανοποιήσει, συνειδητά ή
ασυνείδητα, τους κανόνες της κοινωνίας, την οικογένεια και τη
θρησκεία.
Ήταν η έναρξη του Πατριαρχισμού!
Ήταν η έναρξη μιας εποχής όπου οι γυναίκες έχασαν εντελώς την
ιερότητά τους και την αξία τους! Κατέβηκαν από τον «θρόνο» τους
και παρέδωσαν όλη τους τη δύναμη σε ένα σύστημα που τα κύρια
του χαρακτηριστικά ήταν, και δυστυχώς ακόμα είναι,
ο ανταγωνισμός, η εξουσία και ο φόβος!
Τότε εμφανίστηκε ένας νέος τύπος γυναικών.
Γυναίκες που ενδιαφέρονταν μόνο να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
των ανδρών και ταυτόχρονα να βρουν τρόπους να τους εκδικηθούν.
Γυναίκες που μεγάλωναν τα παιδιά τους σε πλήρη αποσύνδεση
από τη διαίσθησή τους και που ακολουθούσαν τυφλά τους κανόνες
της κοινωνίας.
Αυτές τις ονομάζω Κανονικές γυναίκες!
Μία κανονική γυναίκα δεν έχει καμία σύνδεση με το σώμα της αλλά
ούτε με την Θεά μέσα της.
Χρειάζεται ένα Γιατρό για να της πει πώς θα θεραπευτεί, έναν
Ψυχολόγο για να την φέρει σε επαφή με την ψυχή της και έναν
Παπά για να την σύνδεση με το Θείο!
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Ποια η ανατομική διαφορά μιας φυσιολογικής και μιας
κανονικής γυναίκας
Η μεγαλύτερη διαφορά είναι ο τρόπος που το σώμα τους
συνδέεται με την γη!
Μια φυσιολογική γυναίκα έχει ένα υγιές πρώτο τσάκρα το οποίο
απορροφά περίπου ένα 70 % ενέργεια της γης! Μια κανονική
γυναίκα απορροφά ένα περίπου 3%!
Αυτό κάνει την δεύτερη να είναι αποκομμένη από την μητέρα γη με
αποτέλεσμα να ζει μέσα στον φόβο, να μην αισθάνεται το σώμα,
να κατοικεί συνεχώς στο μυαλό και να συμπεριφέρεται σαν άντρας!

Η «Νέα Γυναίκα»
Η εποχή του «Υδροχόου» ανοίγει τις πύλες προς μια καινούργια
εποχή! Μια εποχή, που μας γεννιέται η επιθυμία να ξαναβρούμε τη
Φύση μας σε μια πιο αναβαθμισμένη μορφή. Ο καλύτερος τρόπος
για να γίνει αυτό είναι να επανασυνδεθούμε με τη Γη και να
αποτοξινώσουμε τον εαυτό μας από κάθε υποσυνείδητο θυμό και
μίσος που κρατάμε για τους άνδρες.
Αλλά πάνω από όλα χρειάζεται να θυμηθούμε ξανά τον κύκλο μας
και τα Τέσσερα Αρχέτυπά που κρύβονται στις φάσεις του!
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Ο κύκλος μιας Φυσιολογικής Γυναίκας
Μία φυσιολογική γυναίκα δεν είναι ποτέ η ίδια! Μέσα σε ένα κύκλο
28 περίπου ημερών είναι τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές
γυναίκες. Η κάθε μια από αυτές έχει άλλο τρόπο σκέψης, άλλη
έκφραση συναισθημάτων και χειρίζεται διαφορετικά την ενέργειά
της. Όλες αυτές οι φάσεις της γυναίκας μέσα στον κύκλο
επηρεάζονται από την έκκριση διαφορετικών ορμονών, αλλά και
από την επιρροή της
σελήνης πάνω σε αυτήν.
Ένας από τους τρόπους που μπορούμε να εξηγήσουμε τον κύκλο
της γυναίκας είναι χρησιμοποιώντας αρχέτυπα Θεοτήτων τα οποία
παίρνουν και τα ηνία της ιδιοσυγκρασίας της, στην ανάλογη φάση.
Οι Θεές που χρησιμοποιώ για αυτή την επεξήγηση είναι:
Θεά ΑΡΤΕΜΙΣ, Θεά ΑΦΡΟΔΙΤΗ, Θεά ΕΚΑΤΗ και Θεά ΓΑΙΑ.
Η γυναίκα ανάλογα με τη στιγμή που βρίσκεται στον κύκλο της,
νιώθει πιο άνετα να εκφράσει ένα αρχέτυπο παρά ένα άλλο.

Ας γνωρίσουμε λοιπόν αυτές τις Θεές! Κάθε κύκλος είναι
διαφορετικός και μπορεί να διαρκεί 28 ημέρες, λιγότερο ή και
περισσότερο.
Εδώ εξηγώ τις φάσεις σε έναν κύκλο 28 ημερών. Αν έχεις
μεγαλύτερο ή μικρότερο κύκλο οι φάσεις είναι ίδιες απλά
χωρίζονται σε διαφορετικές μέρες!
Βέβαια οι φάσεις δεν αλλάζουν απότομα αλλά σταδιακά,η μια
Θεά δίνει την σκυτάλη στην επόμενη!
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Θα ξεκινήσω την περιγραφή μου από την 21η μέρα του κύκλου
για να σου δώσω να καταλάβεις καλύτερα το ταξίδι μέσα στις
φάσεις!
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21η με 28η μέρα (πριν την περίοδο)
«Θεά Εκάτη»
Στη φάση αυτή ανεβαίνουν τα επίπεδα της προγεστερόνης και
πέφτουν τα επίπεδα των οιστρογόνων. Σκοπός της
προγεστερόνης είναι να φροντίζει ώστε η επένδυση της
μήτρας να αποκτά μεγαλύτερο πάχος για μια πιθανή
εγκυμοσύνη! Αν το ωάριο όμως δεν γονιμοποιηθεί, τα επίπεδα
προγεστερόνης αρχίζουν να πέφτουν, δίνοντας σήμα στον
οργανισμό να ξεκινήσει να καταστρέφει την επένδυση της
μήτρας, αφού πλέον δεν χρειάζεται.
Αυτή η φάση αντιπροσωπεύεται απο την Θεά Εκάτη!

Η Θεά Εκάτη είναι αυτή που δεν φοβάται να δει μέσα της την
αλήθεια. Σε αυτή την φάση η γυναίκα είναι εσωστρεφής και έχει
ανάγκη να μπει σε βαθιά ενδοσκόπηση για να δει τι είναι αυτό που
πρέπει να αλλάξει στην ζωή της, να προσθέσει, να αφαιρέσει ή
και να αναπτύξει. Είναι μια πολύ εποικοδομητική περίοδος για
όσες γυναίκες βρίσκονται στο ταξίδι της προσωπικής
ανάπτυξης, ενώ αντιθέτως πολύ εκνευριστική περίοδος για όσες
γυναίκες αρνούνται να δούνε την αλήθεια μέσα τους και
υποφέρουν από το PMS σύνδρομο.
Η αγαπημένη φράση της Θεάς Εκάτης είναι
«Τι υπάρχει μέσα μου που δημιουργεί την συγκεκριμένη
πραγματικότητα έξω μου;»
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1η με 7η μέρα
«Θεά Γαία»
Λόγω των χαμηλών επιπέδων οιστρογόνων και
προγεστερόνης, η επένδυση της μήτρας καταστρέφεται και
αποβάλλεται από το σώμα μέσω του κόλπου, με τη μορφή
κοκκινωπού υγρού. Αυτή είναι η περίοδός.
Αυτή η φάση αντιπροσωπεύεται απο την Θεά Γαία!

Μία από τις πιο γλυκιές και ήρεμες φάσεις του κύκλου, μόνο
όταν η γυναίκα έχει δουλέψει αρκετά την σχέση της με το
αίμα της περιόδου! Αλλιώς μπορεί να είναι επίπονη, δύσκολη και
μη αποδεχτή! Η Θεά Γαία είναι αυτή που μας συνδέει με τον
θάνατο και την ζωή. Είναι αυτή που αν πάρει την σκυτάλη από την
Θεά Εκάτη μπορεί να μεταμορφώσει όλα όσα συνειδητοποιεί η
Εκάτη, με την δύναμη της έμμηνου ρύσης. Σε αυτή την φάση η
διαίσθηση της γυναίκας φτάνει στα ύψη καθώς και η σύνδεση της
με όλα τα στοιχεία την Μητέρας Γης!

Η αγαπημένη φράση της Θεάς Γαίας είναι
«Έχω την δύναμη να γιατρέψω και να μεταμορφώσω τον εαυτό μου!»
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7η με 14η ημέρα
«Θεά Άρτεμις»

Σε αυτή την φάση οι ωοθήκες αρχίζουν να παράγουν
μεγαλύτερη ποσότητα θυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH),
κάνοντας την περίοδό να λιγοστεύει και τελικά να σταματά.
Αυτή η ορμόνη στέλνει σήμα στις ωοθήκες ότι ήρθε η ώρα να
αρχίσουν να προετοιμάζουν ένα ωοθυλάκιο -έναν μικρό σάκο
γεμάτο με υγρό στις ωοθήκες που περιέχει ένα ωάριο. Κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου το ενδομήτριο αποκτά
μεγαλύτερο πάχος καθώς προετοιμάζεται για μια πιθανή
εγκυμοσύνη.

Η Θεά αυτής της φάσης είναι η Θεά Αρτεμις!

Μετά την ενδοσκόπηση της Θεάς Εκάτης και
την μεταμόρφωση της Θεάς Γαίας έρχεται η
Θεά Άρτεμις για να εξωτερικεύσει όλη την
δουλειά που μέχρι τώρα έχει γίνει μέσα της. Η
Θεά Άρτεμις βρίσκει τρόπους και φτιάχνει την
στρατηγική που χρειάζεται για να εκφράσει
προς τα έξω όλα όσα κρύβονται μέσα της.
Είναι η φάση που εκπληρώνει την Αποστολή
της γυναίκας στην γη, εκπληρώνει τους
στόχους της στον έξω κόσμο και δεν φοβάται
να δράσει.

Η αγαπημένη της φράση είναι: «Υλοποιώ τους
στόχους που γεννιούνται από το Πνεύμα και
όχι από το Εγώ»
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14η με 21η ημέρα
«Θεά Αφροδίτη»
Σε αυτή την φάση η κορύφωση στα επίπεδα των ορμονών
κάνει το ωοθυλάκιο να απελευθερώσει ένα ώριμο ωάριο, μια
διαδικασία γνωστή ως ωορρηξία. Το ωάριο ταξιδεύει κατά
μήκος της σάλπιγγας. Αν ένα σπερματοζωάριο, που είναι το
αρσενικό αναπαραγωγικό κύτταρο, γονιμοποιήσει το ωάριο, θα
αρχίσει να αναπτύσσεται ένα μωρό.
Η Θεά που αντιστοιχεί σε αυτή την φάση είναι η Θεά
Αφροδίτη!
Μετά από όλο αυτό το ταξίδι έρχεται η Θεά Αφροδίτη να μας
θυμίσει ότι το γυναικείο σώμα είναι φτιαγμένο για να
απολαμβάνει! Είναι η φάση της γιορτής για το μέχρι τώρα ταξίδι.
Η φάση που αναβλύζει η θηλυκότητα, η ομορφιά και η χαρά της
ενσάρκωσης!

Η αγαπημένη φράση της Θεάς Αφροδίτης είναι
«Η απόλαυση είναι το νέκταρ της ψυχής μου! χωρίς αυτή
είμαι μια γυναίκα που δεν έχει κατανοήσει το νόημα της
ζωής.»
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Αν αισθάνεσαι αυτά τα αρχέτυπα μέσα σου τότε να ξέρεις ότι
είσαι στον δρόμο της φυσιολογικής γυναίκας!
Αν όμως δεν αναγνωρίζεις αυτές τις φάσεις στον κύκλο σου
μην ανησυχείς! Είναι απόλυτα λογικό να αναρωτιέσαι γιατί δεν
αισθάνεσαι αυτές τις εναλλαγές μέσα σου!

Γυναίκα και Σελήνη
Η Σελήνη μας είναι μια πανέμορφη γυναίκα που λάμπει στον
ουρανό! Έχει έναν κύκλο περίπου 28 ημερών με τις τέσσερις
φάσεις της που είναι:
«Νέα Σελήνη» Η αντίστοιχη Θεά Γαία (Η έμμηνος ρύση της
σελήνης)
«Τέταρτο στην γέμιση» Θεά Άρτεμις
«Πανσέληνος» Θεά Αφροδίτη
«Τέταρτο στην χάση» Θεά Εκάτη

Μία φυσιολογική γυναίκα είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τις
φάσεις τις Σελήνης!
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Η σημερινή γυναίκα
Οι περισσότερες γυναίκες σήμερα, δυστυχώς είναι κανονικές.
Αυτό σημαίνει ότι έχουν αναπτυγμένη περισσότερο την αρσενική
τους ενέργεια και είναι γραμμικές. Είναι δηλαδή μία γυναίκα σε
όλη την διάρκεια του κύκλου τους.
Αυτή η γυναίκα στηρίζεται περισσότερο στον έλεγχο του μυαλού
και δεν έχει καμία σύνδεση με το σώμα.
Αυτό δημιουργεί μια τεράστια σύγχυση στον ψυχισμό της
γυναίκας και μια πλήρη αποσύνδεση μεταξύ Νου, Σώματος και
Ψυχής.
Τα παιδικά τραύματα, προγράμματα που κληρονομούμε από το
οικογενειακό δέντρο και οι κοινωνικοί κανόνες καταστέλλουν τις
περισσότερες φάσεις και δεν αφήνουν την ενέργεια να κυλήσει
μεταξύ τους.
Αν για παράδειγμα, έχεις μεγαλώσει σε ένα αυταρχικό
περιβάλλον, με συναισθήματα φόβου και καταπίεσης, τότε πολύ
πιθανόν η Θεά Αφροδίτη να μην μπορεί να εκφραστεί, γιατί το
σύστημα ελέγχου που έχεις αναπτύξει για να προστατεύσεις τον
εαυτό σου, δεν σε αφήνει να χαλαρώσεις και να μπεις στην
θηλυκότητά σου.
Άλλο παράδειγμα είναι να έχεις μεγαλώσει χωρίς το πατρικό
στοιχείο. Τότε πολύ πιθανόν η Θεά Άρτεμις να υπολειτουργεί
μέσα σου γιατί δεν γνωρίζεις πως να δράσεις στον έξω κόσμο,
πώς να βάζεις στόχους και να τους επιτυγχάνεις και πώς να
στέκεσαι στην δύναμή σου!
Αυτός είναι ο λόγος που μια γυναίκα σήμερα συμπεριφέρεται
περισσότερο σαν άντρας, ακολουθώντας τη νοητική της δομή και
όχι τη βιολογία του σώματός της.
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Το αποτέλεσμα αυτού είναι: οι γυναίκες να αισθάνονται
τρομερούς πόνους στην περίοδό τους, το σύνδρομο PMS,
διάφορες γυναικολογικές παθήσεις, κατάθλιψη, δυστυχία, έλλειψη
αφθονίας, έλλειψη λιμπίντου, άγχος και πολλά άλλα!
Το πέρασμα από κανονική γυναίκα σε φυσιολογική γυναίκα είναι
το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου.
Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ μίας κανονικής και μίας
φυσιολογικής γυναίκας είναι ότι η πρώτη χρησιμοποιεί μόνο την
δύναμη του νου και υπηρετεί υποσυνείδητα τους πατριαρχικούς
νόμους της κοινωνίας, ενώ η άλλη χρησιμοποιεί την δύναμη του
νου, του σώματος, του Πνεύματος, της Γης
και της Σελήνης!

Όταν μια γυναίκα μάθει πώς να τιμά και να δίνει χώρο σε αυτές τις
διαφορετικές φάσεις, μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές
της και να ζήσει τη ζωή με τους δικούς της όρους!
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Σεξ και γυναίκα
Η σεξουαλικότητα των γυναικών μπορεί να εκφραστεί, κυρίως, με
δύο τρόπους, έναν αρσενικό τρόπο και έναν θηλυκό.
Η αρσενική σεξουαλικότητα της γυναίκας μοιάζει περισσότερο με
ηφαίστειο. Ανάβει μέσω της τόνωσης των γεννητικών οργάνων και
μπορεί επίσης να συνδυαστεί με φαντασιώσεις. Δεν διαρκεί πολύ,
και εστιάζει στον στόχο του οργασμού!
Η θηλυκή σεξουαλικότητα από την άλλη χρειάζεται πολύ
περισσότερο χρόνο για να ξυπνήσει! Μπορεί να τονωθεί με έναν
συνδυασμό φιλιών και χαδιών σε όλο της το σώμα με την ενέργεια
να απλώνεται στο σώμα της, έχοντας ένα από τα κορυφαία κέντρα,
την καρδιά της!

Η ποιότητα ενός οργασμού που μπορείς να έχεις μέσα από την
αρσενική σεξουαλικότητα μοιάζει με την έκρηξη ενός
ηφαιστείου με την κλειτορίδα να είναι το «μαγικό σημείο»!

Η ποιότητα του θηλυκού σεξουαλικού οργασμού μοιάζει με κύματα
που απλώνονται σε όλο το σώμα. Μπορεί να παραχθεί από έναν
συνδυασμό έμμεσης διέγερσης της κλειτορίδας, βαθιάς διείσδυσης
και έκφρασης των συναισθημάτων.
Σε αυτή την περίπτωση, αν η γυναίκα παραδοθεί στην Κουνταλίνι
της, μπορεί να βιώσει και ατελείωτα κύματα αγάπης!
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Το Αίμα σου
Το αίμα της περιόδου είναι ό,τι πιο ιερό μπορούμε να βρούμε
μέσα στο σώμα της γυναίκας. Η δόνηση του αίματός της,
εξαρτάται καθαρά από την δουλειά που έχει κάνει η γυναίκα
με τον εαυτό της. Ένα αίμα με υψηλή δόνηση είναι ένα από τα
ισχυρότερα φάρμακα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η γυναίκα για
να θεραπεύσει τον εαυτό της και την γη!
Σήμερα οι επιστήμονες μας λένε ότι είναι γεμάτο από θεραπευτικά
βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν την
κυτταρική μας ικανότητα να αναγεννάται και να μας θεραπεύει!
Η δόνηση του αίματος εξαρτάται από τη σχέση που έχει η γυναίκα
με το αίμα της και τη σχέση που είχαν οι γυναίκες του
γενεαλογικού της δέντρου με το αίμα και τη θηλυκότητά τους.
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Αυγά Κόλπου (Yoni Eggs)
Τα αυγά Yoni είναι ημιπολύτιμοι λίθοι σε μορφή αυγών που μια
γυναίκα μπορεί να φορέσει στον κόλπο της. Τα αυγά yoni είναι
εξαιρετικά ωφέλιμα πρώτα για το ενεργητικό σώμα και μετά για
το φυσικό.
Η σχέση που έχει μια γυναίκα με τα αυγά της είναι εντελώς
προσωπική και εξαρτάται από τη διαίσθησή της και την ικανότητά
της να αισθάνεται και να επικοινωνεί με κάθε αυγό.
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Πώς μπορώ να σε βοηθήσω:
Ένα μέρος της αποστολής σου με αυτή την ζωή είναι και να
βοηθάω τις γυναίκες να γίνουν από Κανονικές Φυσιολογικές! Οι
τρόποι που το κάνω αυτό είναι μέσα από τις:
«Συνεδρίες Διαισθητικής Συμβουλευτικής»
«Η Δύναμη του Κύκλου σου»
«Η Σοφή γυναίκα» και τα σεμινάριά μου «Οι Θεές μέσα σου»!

Σε ευχαριστώ που
με διάβασες!
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