Binecuvântarea Mondială a Pântecului Meditaţiile Arhetipurilor Feminine

Intampinarea Arhetipului Fecioarei
Meditația de regenerare a energiei pântecului
Întâmpinarea Arhetipului Fecioarei de Primăvară
Emisfera Nordică
Binecuvântarea Mondială a Pântecului din
Februarie
Emisfera Sudică

Binecuvântarea Mondială a Pântecului din
August

Când pot face meditaţia?
Poţi lua parte la această meditaţie după practicarea meditaţiei “Raza Lunii” şi “Meditaţia de
Împărtăşire”.
Aşa cum meditaţia de “Regenerare a energiei Pântecului” se practică împreună cu Binecuvântarea
Mondială a Pântecului, la fel se poate face meditaţia şi în următoarele cazuri:
•

La începutul primăverii, atunci când energiile de Fecioară ale Pământului se trezesc.

•

La luna nouă sau în creştere, în energiile Fecioarei.

•

La finalul menstruaţiei, atunci când renaşti în energiile Fecioarei.

Despre meditaţia de regenerare a Pântecului
Energia Universală curge ciclic; ciclul stelelor pe cerul nopţii,
ciclul anotimpurilor, al Lunii, valurilor, vieţii şi al femeilor.
Fiecare ciclu nou începe după o perioada de calm şi de
energie scăzută. Momentul magic dintre un ciclu şi celălalt
este optim pentru a ne purifica, reînnoi şi lasa trecutul în
urmă. Binecuvântarea de regenerare a energiei pântecului nu
este una de purificare pentru că pântecul ar fi „murdar”, ci
fiindcă este în natura noastră să ne păstrăm vechile tipare
limitative, vechile emoții și amintiri emoționale și fizice –
adică acele lucruri de care nu mai avem nevoie și care adesea
ne țin pe loc sau ne limitează. Ni se oferă acest dar; o
perioadă în care putem să ne eliberăm de acestea și să
intrăm într-un nou ciclu, simțindu-ne mai libere și mai
strălucitoare.
În ziua Binecuvântării Pântecului experienţa poate fi deosebit
de puternică dacă eşti în faza de pre-ovulatie în momentul “Meditaţiei de Regenerare a Pântecului”
deoarece împărtăşeşti aceleaşi energii ca şi Mama Pământ.
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Meditația de Regenerare a Energiei Pântecului
Poți face „Meditația de regenerare a energiei pântecului” după primirea Binecuvantarii Pantecului ,
“Meditatia Razele Lunii” si „Meditația de împărtășire a energiei feminine”.
Vei avea nevoie de Bolurile Pântecului pe care să le așezi în fața ta.
Închide ochii și respiră profund. Îndreaptă-ți atenția către pântecul fizic sau către centrul
energetic al pântecului.
Vezi, cunoaște sau simte că în profunzimea apelor pântecului tău se află o Lună
strălucitoare. (Pauză)
Fii conștientă de Luna de deasupra ta și permite ca lumina ei să alunece în jos prin chakra ta
coroana, prin inima, în pântecul tău. Așează primele două degete ale uneia ditre mâinile tale
peste zona pântecului tău.
Vezi sau simte legătura dintre Luna de deasupra ta și cea din pântecul tău . (Pauză)
Menținând degetele în acea poziție, îndreptă-ți atenția către Luna de deasupra.
Spune în mintea ta sau cu glas tare:
Acum mă eliberez de toate suferințele fizice și inspir bunătate și puritate.
Adu pe inspirație energia de la lumina Lunii până în pântecul tău. În timp ce expiri, observă
cum Luna din pântecul tău devine mai luminoasă și mai radiantă. (Pauză)
Din nou, îndreaptă-ți atenția către Luna de deasupra. Spune în mintea ta sau cu glas tare:
Mă eliberez de toate suferințele fizice și de toate legăturile energetice negative, și
inspir dragoste și frumusețe în pântecul meu.
Pe inspirație adu energia de la lumina Lunii până în pântecul tău și observă cum strălucirea
sa crește, umplându-ți abdomenul inferior. (Pauză)
Îndreptă-ți atenția către Luna de deasupra. Spune în mintea ta sau cu glas tare:
Mă eliberez de vină și de suferința mentală, și inspir iubire și bucurie în pântecul
meu.
Pe inspirație adu energia de la lumina Lunii până în pântecul tău și observă cum strălucirea
sa crește, umplându-ți abdomenul inferior. (Pauză)
Îndreptă-ți atenția către Luna de deasupra. Spune în mintea ta sau cu glas tare:
Mă eliberez de trecut și de lucrurile de care nu mai am nevoie, și inspir puritate,
bunătate, dragoste în pântecul meu și în întreaga lume.
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Pe inspirație adu lumina lunii până în pântecul tău și observă cum strălucirea sa se extinde în
lume. (Pauză)
Când ești pregătită permite ca strălucirea Lunii din pântecul tău să scadă treptat, până ce
există doar un pântec nou și frumos din care radiază o lumină blandă.

Când te simți pregătită să închei meditația:
Vezi cum râdăcinile de la Copacul Pântecului tău cresc adânc în pământ. Respiră profund, deschide
ochii și zambește ☺
Privește lumânarea din Bolul Pântecului ca un simbol al luminii din noul tău pântec.
Atinge apa din celălalt Bol al Pântecului și apoi pune mana pe abdomenul tău inferior.
Acum adu cu tine strălucirea Divinității Feminine și al noului tău pântec , în lume.

Acum bea apa din Bolul Pântecului tău, mănâncă şi sărbătoreşte!
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