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 Οι      δρόμοι των πόλεων που ζούμε είναι γεμάτοι σημάδια.

  

Τα προσέχει άραγε κανείς;

      

  

Να      και ένα ευχάριστο θέαμα!
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 :     λογικά σας θυμίζει το γράμμα Ψ της παραπάνω φωτογραφίας.      Πρόκειται όμως για
το Ρουνικό σύμβολο Αλ-Γίιζ ή, αλλιώς, Έολχ. Συμβολίζει τη      Δύναμη της Αποτροπής και
την Προστασία και χρησιμοποιείται ως ασπίδα      απέναντι σε κακόβουλες ενέργειες.
Επίσης παραπέμπει στην ένωση με το Θείο      και την αφύπνιση υψηλότερων συχνοτήτων.
Ακόμη, είναι μια προτροπή στο να      ακολουθούμε τα ένστικτά μας... Αυτό πρέπει να έκανε
και εκείνος που σχεδίασε      το παραπάνω γκράφιτι!  :)

  

  

    

Και      φυσικά οι Φρουροί τη χαμπάριασαν τη δουλειά και έσπευσαν! Όταν γινόταν η     
συγκεκριμένη φωτογράφηση μας      κατέκλυσαν  -     από το πουθενά και μέσα σε λίγα     
λεπτά - γύρω στις      δέκα γάτες!! Εδώ βλέπετε μόνο τρεις... :))
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````````````````````````````````````````````

  

  

    Τί      να θέλει άραγε να μας πει ο κοσμικός "ποιητής";  

  

````````````````````````````````````````````
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    Κατά      τη γνώμη μας, αυτό είναι ένα από τα πιο "ακραία" σκίτσα-γκράφιτι που έχουν     κυκλοφορήσει ποτέ στους δρόμους των πόλεων. Η εικόνα μας παραπέμπει σε     σεξουαλική πράξη μεταξύ μεταλλαγμένων εντομοειδών (;) πλασμάτων. Το σκίτσο      ήταναναρτημένο σε κάποιο τοίχο σε κεντρικότατο δρόμο της Θεσσαλονίκης για      πάνω απόένα χρόνο. Το δε σημείο στο οποίο βρισκόταν ανήκει σε μία από τις      πλέον μαγικέςδιαδρομές της πόλης. Ας πούμε μόνο ότι βρίσκονταν τοποθετημένο      στην "έξοδο" μιαςενεργειακής δίνης - με όσα αυτό συνεπάγεται. Πολλές φορές στους δρόμους των πόλεων μαίνονται αθέατες σημειολογικές μάχες.      Τοδυσάρεστο στην όλη υπόθεση είναι ότι ελάχιστοι αντιλαμβάνονται τις      πραγματικέςεπιπτώσεις του πράγματος. Όμως, πολλοί είναι αυτοί που      συμμετέχουν υπακούονταςστην εκάστοτε παρόρμησή τους για δημιουργία. Μόνο      που τα πράγματα είναι απείρωςπολυπλοκότερα...    ̀̀ ``````````````````````````````````````````    Εμείς      απλά αναρωτιόμαστε τί κόσμος είναι αυτός με τους παραμορφωμένους"ανθρώπους"      και την αρρωστιάρικη ατμόσφαιρα. Σημειώστε ότι η κυρία του πρώτουπλάνου      φοράει ως σκουλαρίκι έναν... αστερισμό!    

    ̀̀ ``````````````````````````````````````````    Η      προπαγάνδα στη διαφήμιση δεν έχει όριο...  Ο      μαγικός αριθμός 11, το μαγικό σύμβολο του Ταύρου και ένα σωρό άλλες     "λεπτομέρειες" που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Εδώ γελάμε...    

    ̀̀ ``````````````````````````````````````````  
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  Εδώ εκτείνεται πέρα από  το γαλαξία μας χρησιμοποιώντας  κάποια αρχετυπικά σύμβολα  όπως αυτό της φλόγας.    

      Ονειρόκοσμος ©
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