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Ένα φόρεμα ή μια φούστα είναι στην ουσία μια πυραμίδα στην 
οποία συγκεντρώνεται ενεργεία που ανεβαίνει προς το 
αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας και έτσι εκείνο παραμένει 
υγιές χάρη στο σχήμα του φορέματος. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΡΙΑΣ ΦΟΥΣΤΑΣ; 

Η φούστα είναι απαραίτητο αξεσουάρ 
για τη θηλυκότητα μιας γυναικάς, όχι 
μόνο επειδή η γυναίκα φαίνεται 

ωραία και ευπαρουσίαστη. Η έννοια της φούστας είναι ιερή. Ας θυμηθούμε 
όλους τους αρχαίους πολιτισμούς, όπου όλες οι γυναίκες φορούσαν 
φορέματα ή φούστες. Γιατί άραγε; 

Εκείνες τις εποχές, χάρη στην ελάχιστη πληροφοριακή ρύπανση, οι 
άνθρωποι πολύ πιο έντονα και ξεκάθαρα αισθάνονταν έναν δεσμό με την 
εσωτερική τους φύση. Μάλιστα, ήταν πεπεισμένοι στο γεγονός ότι οι άνδρες 
και οι γυναίκες διαφέρουν μεταξύ τους όχι μόνο σωματικά, αλλά και 
ενεργειακά. Η γυναίκα είναι δημιουργημένη έτσι ώστε να παράγει την 
ενεργεία από τη μητέρα Γη.  Αυτή ονομάζεται ενεργεία της ύλης, η οποία 
επίσης αναδεικνύεται σε όλα τα υλικά αγαθά (η Γη είναι γόνιμη και παράγει καρπούς). Ο άνδρας 
προσλαμβάνει ενεργεία από ψηλά, τρέφοντας και δημιουργώντας το πνεύμα του με τις ενέργειες του 
αέρα. 

Η μήτρα είναι ένα δοχείο όπου συγκεντρώνεται η θηλυκή ενεργεία. Στους άντρες δεν υπάρχει ένα τέτοιο 
όργανο και για το λόγο αυτό, αυτοί μπορούν να τη λάβουν μόνο από τις γυναίκες. 

Όταν η γυναίκα φορεί παντελόνια η τζιν, ξεκόβει άμεσα την ενεργειακή ροή προς την ιδία, προερχόμενη 
από τη Γη. Σφίγγει τα όργανα της λεκάνης, βουλώνει τη ροή του αίματος και της ενεργείας, αφήνοντας 
το ιερό της δοχείο κενό. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει τι να μοιραστεί. Αυτή η θηλυκή της ενεργεία, 
χαρίζεται στον άντρα και τον κάνει πιο ισορροπημένο, σταθερό, ήρεμο και στρέφει τις κινήσεις του προς 
τη δημιουργία. Επιθετικοί, άγριοι άντρες, έχουν παραλείψει την γυναικεία αγάπη και συγχρόνως την 
τρυφερή της ενέργεια. Ως συνέπεια, σε ενεργειακό επίπεδο, παραβιάζεται η ανταλλαγή των ενεργειών. Η 
γυναίκα τρέφει το πνεύμα της, δυναμώνοντας το με βάση τον αντρικό τύπο και αλληλεπιδρά με τον 
άντρα, σαν άντρας. Σε σωματικό επίπεδο, αυτό καθρεφτίζεται με τη μορφή αρρωστιών και σκανδαλιών. 

Η γυναίκα που φορεί μακριά φούστα, αλλάζει πρώτα απαλά τη συμπεριφορά προς τον γυναικείο της 
εαυτό, καθώς και τη συμπεριφορά ενός άντρα προς μια γυναίκα. Ως συμπέρασμα, εξισορροπείται η σχέση 
ανάμεσα στα δύο φύλα. 
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ΤΑ ΦΟΡΕΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
(συνέχεια) 

Υπάρχουν ζωντανά παραδείγματα όταν η συνειδητή απόρριψη των παντελονιών και η στροφή προς τα 
φορέματα, βοήθησε αρκετές γυναίκες να συλλάβουν παΐδι, ενώ είχαν ως 
διάγνωση τη ''στειρότητα''. Σήμερα οι περισσότερες γυναίκες δεν μπορούν 
να φανταστούν τον εαυτό τους χωρίς παντελόνια. Η βασική τους αιτία 
είναι η άνεση. Ναι, με παντελόνια, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις μια 
αντρική δουλεία: να κουβαλάς βάρη, να μετακινείσαι πιο γρήγορα και 
άνετα. Μια φούστα και ένα φόρεμα δημιουργούν ένα φυσικό φρενάρισμα, 
πράγμα που είναι εύλογο για μια γυναίκα, γιατί η βασική και αρμονικότατη 
κατάσταση είναι η ηρεμία. Σε μια αυθεντική γυναίκα, ποτέ δεν θα υπάρξει 
η σκέψη να κουβαλήσει βαριά και βρώμικα πράγματα. Αυτή με πολλή 
ηρεμία, θα περιμένει να εμφανιστεί ένας άντρας στον ορίζοντα και πολύ 
τρυφερά και μαλακά, θα του ζητήσει τη βοήθεια του. Αυτός, με τη σειρά 
του, ποτέ δεν θα μπορέσει να της αρνηθεί, γιατί αυτή είναι η φύση του. 

Φορώντας ένα φόρεμα, άμεσα αλλάζει η αίσθηση της πραγματικότητας. 
Γίνεσαι πιο θηλυκή, πιο ναζιάρα. Είναι γεγονός, ότι οι άντρες θα προτιμάνε 
πάντα ένα φόρεμα, από τα παντελόνια. 

Αλλά και το μάκρος της φούστας παίζει σπουδαίο ρόλο. Παραδοσιακά, 
σε όλους τους πολιτισμούς, φορούσαν μακριές φούστες. Για ποιο λόγο; 
Μια μακριά φούστα λειτουργεί σαν ένας συλλέκτης στην προσέλκυση και 
στην αποθήκευση της ενέργειας της Γης, η όποια είναι η βάση της 
γυναικείας ενέργειας: υλικής ενέργειας της γονιμότητας, σταθερότητας 
και ηρεμίας. Μια μακριά φούστα ως το πάτωμα, δημιουργεί ένα τρίγωνο 
που βοηθάει στο να μεταδίδεται και να φυλάσσεται η απαραίτητη 
δύναμη για τη γυναίκα. Το φαρδύ κάτω μέρος της φούστας κυμαίνεται 
στο περπάτημα και δημιουργεί πεδίο στρέψης, που και πάλι βοηθά στον 
ερχομό και στην επιδείνωση των ενεργειών της Γης. Άρα, βάζοντας 
κοντή φούστα, το τρίγωνο γίνεται μικρότερο και ελαττώνεται η 
προσέλκυση των πόρων της θηλυκότητας. Το στρίφωμα του φορέματος 
έχει και ιερή έννοια: είναι ένας κύκλος που σε προφυλάσσει έτσι ώστε 
να λειτουργεί σωστά το αναπαραγωγικό σύστημα, και γενικά η υγεία του 
οργανισμού μιας γυναίκας. Έξαλλου, μια μακριά φούστα, μας 
εξασφαλίζει την ουδετερότητα από βλέμματα πόθου των αντρών. 

Σαν συμπέρασμα μπορούμε να επισημάνουμε: μια μίνι φούστα, σε συνδυασμό με τα τζιν που προήρθαν 
από τη Δύση, έπαιξαν ένα μοιραίο ρολό στην πτώση της γεννητικότητας και στην διάλυση των ψυχικών 
και ενεργειακών δυνάμεων των γυναικών.  

Αγαπητές γυναίκες! Να φοράτε φορέματα και φούστες. Απολαμβάνετε τη θηλυκότητα σας. 
Μόνο φορώντας τέτοιου είδους ρούχα, δεν θα ξεχάσετε ποτέ, ποιες είστε στην 
πραγματικότητα!! 

 


