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Vienas ratas 

Seserų rato meditacija 

Sakralaus ciklo-rato ir visų moterų seserystės pagerbimas 

Šiaurės pusrutulis Gruodžio Pasaulinis Įsčių Palaiminimas 

Pietų pusrutulis Gruodžio Pasaulinis Įsčių Palaiminimas 

 

Kada galiu atlikti šią meditaciją? 

Gali būti, kad po “Mėnulio spindulio” ir “Pasidalinimo” meditacijų norėsite sudalyvauti šioje 

meditacijoje.  

Šią „Seserų rato“ meditaciją gali atlikti Pasaulinio Įsčių Palaiminimo metu, ir taip pat:  

 Bet kurioje ciklo fazėje. 

 Kiekvienos pilnaties metu tarp Pasaulinių įsčių palaiminimo dienų.  

 Bet kuriuo metu su moterų grupe ar moterų rate ar Raudonojoje Palapinėje. 

Apie „Seserų rato“ meditaciją 
 

„Seserų rato“ meditacijoje naudojama maldos raištis-virvė – tai 

virvė papuošta audinio atraižomis arba kaspinais, kiekvienas jų 

atspindi : 

 maldą už moterų ratą pasaulyje,  

 maldą už moteris Įsčių Palaiminimo šeimoje, 

 maldą už mus pačias.  

Virvės galai surišti, kad gautųsi ratas reprezentuojantis pasaulio 

seserų ratą. Šia papuošta maldos-virve galite dekoruoti altorių 

ar sakralią vietą. 

Maldos -virvė reprezentuoja  žvaigždžių tako ratą, gyvenimo 

ratą, Mėnulio ciklą ir moters ciklus. 

Seserų ratas, Ambre Domergue paveikslas 
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Meditacijai reikės: 

 Virvės  - gali būti betkokios spalvos. Jei medituojate viena, turėkite tokio ilgio virvelę, kad ant 

altoriaus galėtumėte sukurti ratą. Jei vedate meditaciją grupėje – reikės ilgesnės virvės, nes 

kiekviena dalyvė riš po tris raiščius. 

 Trijų atraižų audinio arba juostelės ar kaspino – apie 30-50 cm ilgio. Spalvas ir tekstūrą 

pasirinkite, kokių širdis geidžia. 

 Audinio, į kurį suvyniosite maldos-virvę po meditacijos. 

 Atspausdinto meditacijos teksto. 

 

Kai medituojate viena 

Prieš Įsčių Palaiminimo dieną galite išpiešti ar 

dekoruoti savo audinio atraižas ar kaspinus. 

Įsčių palaiminimo dieną apsmilkykite savo kaspinus, 

virvę ir audinį, į kurį suvyniosite maldos-virvę. 

Galite naudoti šalavijo ryšulėlį, ar smilkalų lazdelę 

arba virš laužo ar smilkalynės dūmų. Pasirinkite 

smilkalą, kuris apvalo ir sukuria sakralumą. 

 

Kai vedate meditaciją grupėje  

Paprašykite kiekvienos moters atsinešti po tris audinio atraižas arba kaspinus. Taip pat galite 

pakviesti atvykti valanda anksčiau arba skirti laiko prieš Įsčių Palaiminimą, kad sukurtumėte šiuos 

kaspinus: papuošti karoliukais, išpiešti tekstilės dažais ar pan. 

Duokite kiekvienai moteriai maldų kopiją, kad kiekviena galėtų perskaityti žodžius, kai riš savo 

kaspiną. 

Vienu metu kaspinus gali rišti daugiau nei viena moteris. Jei grupė didelė, tegu dvi moterys laiko 

virvę, o tarp jų leiskite tris ar keturias moteris rišti kaspinus tuo pačiu metu. 

Kaspinai gali būti rišami ir vienas virš kito – tokiu būdu bus stora ir spalvinga maldos-virvė.  

Jei reikės, pridėkite dar virvės ir turėkite tokio ilgio maldos-virvę, kad apjuostų grupę sukurdama 

sakralią erdvę Seserų Rate. 
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Seserų rato meditacija 
 

Po Pasaulinio Įsčių Palaiminimo priėmimo, “Mėnulio spindulio” ir “Pasidalinimo Palaiminimu” 

meditacijos galite atlikti šią meditaciją. 

 

Sutelkite dėmesį į savo Įsčių Medį. 

Pajuski, žinoki arba matyki virš savęs Pilnatį, maudančią sidabrinėje-baltoje šviesoje. 

Uždėkite rankas virš savo kaspinų tardamos: 

„Siunčiu šias maldas visoms moteris Aukščiausiajam Dieviškajam Gėriui su Dieviška Meile.” 

Riški pirmąjį kaspiną ant maldos-virvės: 

„Aš prašau visoms moterims... 

Kad pabustų savo tikrajai moteriškai prigimčiai ir Dieviškajam Moteriškumui“ 

 
Uždėkite ranką ant kaspino. 
Pajuski arba žinoki, kaip giliai tavo smegenyse šviečia nuostabi balta žvaigždė, kuri spinduliuoja 
į pasaulį taiką ir prabudimą. 

(Pauzė) 

Riški antrąjį kaspiną ant maldos-virvės: 

„Aš prašau visoms mano seserims Įsčių Palaiminimo šeimoje... 

Kad jos patirtų mylintį Dieviškąjį Moteriškumą savo širdyse.“ 

 
Uždėkite ranką ant kaspino. 
Pajuski arba žinoki, kaip tavo širdis prisipildo rožine šviesa ir spinduliuoja į pasaulį meilę. 

(Pauzė) 

Riški trečiąjį kaspiną ant maldos-virvės: 

„Aš prašau sau... 

Kad mano įsčių centras atsivertų ir prisipildytų gydančiojo Dieviškojo Moteriškumo.“ 

 
Uždėkite ranką ant kaspino. 
Pajuski arba žinoki, kaip tavo gimda prisipildo jėgos ir gyvybės, jausmingumo ir vientisumo. 
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Kai pajausi, kad gali baigti meditaciją: 

Laikykite du virvės galus tarp rankų ir suriškite: 

„Aš prašau Dieviškojo Moteriškumo savo meile atstatyti moterų ratą visų moterų 

mintyse, širdyse ir įsčiose.“ 

Laikykite virvę rankose su meile. 

Padėkite virvę ant savo altoriaus. 

Baikite savo Įsčių Palaiminimą išgerdama Įsčių Dubenėlio vandenį ir užkąskite. Šypsokitės! ☺ 

 

Ką  daryti su maldo-virve po meditacijos 

Maldos-virvę įvyniokite į tam skirtą audinį ir laikykite saugiai iki kitos meditacijos. 

Maldos virvė gražus būdas sukurti sakralią moterišką Dieviškojo Moteriškumo erdvę, kai tik to 

panorėsite. Galite panaudoti sukuriant sakralią erdvę altoriui ar meditacijos pagalvėlei – padėdama 

virvę ratu ant stalo ar ant grindų.   

Augant, ilgėjant virvei, vėliau galėsite apjuosti moterų ratą ar Raudonąją Palapinę.  

 

Dirbant su maldos-virve ji vis augs: ir dydžiu ir energija; 

ir ji taps gražia priemone sukurti bei apibrėžti 

sakralią moterų erdvę. 
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