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Ciclul 

Meditația „Cercul de Surori” 

Onorarea ciclului sacru şi a legăturilor între toate femeile 

Emisfera nordică Binecuvântarea Mondială a Pântecului în Decembrie 

Emisfera sudică Binecuvântarea Mondială a Pântecului în Decembrie 

 

Când pot face meditaţia? 

Poţi lua parte la această meditaţie după ce ai practicat meditaţia “Raza Lunii” şi meditaţia de 

“Împărtăşirea Binecuvântării”. 

De asemenea, poţi practica meditaţia “Cercul de surori” împreună cu Binecuvântarea Mondială a 

Pântecului dar aceasta se mai poate face şi în următoarele momente: 

 În oricare dintre fazele ciclului tău menstrual  

 La fiecare luna plină între zilele de Binecuvântare Mondială a Pântecului 

 În orice moment împreună cu un grup de femei  sau în cadrul unul cerc de surori sau Cort 

Roşu. 

 

 

Despre Meditaţia „Cercul de Surori” 

 

În meditația „Cercul de Surori” folosim un șirag de rugăciuni - o 

sfoară din bumbac de care sunt legate fâșii de pânză sau 

panglici – fiecare reprezentând: 

 rugăciune pentru cercul de femei din toată lumea,   

 rugăciune pentru surorile noastre din familia 

Binecuvântarii Pântecului, 

 rugăciune pentru noi înşine. 

 

Capetele sforii se înnoadă pentru a forma un cerc, el 

reprezentând cercul de surori din întreaga lume. Poți folosi 

șiragul tău de rugăciuni pentru a decora un altar sau un spațiu 

sacru.  

Circle of Sisters image by Ambre Domergue.  

Șiragul de rugăciuni reprezintă cercul format de rotația stelelor, cercul întregii vieți, cercul lunii și 

cercul femeilor.  
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Pentru meditație vei avea nevoie de:  

 Un ghem de sfoară din bumbac - poate fi de orice culoare. Dacă meditezi singură, 

folosește o bucată atât de lungă încăt să poți crea cu ea un cerc pe altarul tău. Dacă 

conduci un grup, vei avea nevoie de o bucată mai lungă de sfoară, pentru că fiecare 

femeie ce participă va lega câte trei fâșii de pânză sau panglici de ea  

 Trei panglici sau fâșii de pânză lungi cam de 30-50 cm fiecare. Alege culorile sau 

modelele care-ți sunt dragi.  

 bucată de pânză în care să pui șiragul de rugăciuni după meditație.  

 Un exemplar printat al meditației 

 

Cum să faci meditația singură.  

Înainte de ziua Binecuvântării Mondiale a 

Pântecului, dacă vrei, îți poți decora sau picta fâșiile 

de pânză sau panglicile.  

În ziua Binecuvântării Mondiale a Pântecului 

purifică panglicile, sfoara și pânza prin fumigație, 

folosind o baghetă de salvie albă sau un bețișor 

parfumat. Alege niște bețișoare parfumate ce au o 

aromă care denotă curățenie și spiritualitate. 

 

Cum să facilitezi o meditație de grup 

Roagă fiecare femeie să aducă trei fășii de pânză sau panglici. Poți ruga femeile să vină cu o ora 

înainte de Binecuvântarea Pântecului și să ții pentru ele un scurt seminar despre cum să-și creeze 

panglicile, cum să le picteze și să le decoreze cu mărgele etc.  

Foloseste o baghetă de salvie albă sau un bețișor parfumat pentru a curăta panglicile.  

Oferă-i fiecărei femei câte un exemplar printat cu rugăciunile, ca să poată citi cuvintele în timp ce îşi 

leagă panglicile. 

Mai multe femei pot să își lege de sfoară panglicile în același timp. Dacă este un grup mare, roagă 

două femei să țină sfoara între ele la o oarecare distanță, lăsând spaţiu la trei sau patru femei să-și 

poată lega panglicile în același timp. 

Panglicile pot fi legate una peste cealaltă – astfel se creează un șirag de rugaciuni frumos, gros și 

colorat. 

Adaugă mai multă sfoară când ai nevoie și urmărește să ajungi la un șirag de rugăciuni destul de lung 

încât să poată înconjura tot grupul, creând un spațiu sacru în cadrul Cercului de Surori. 
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Meditația „Cercul de Surori”:  
 
După ce ai primit Binecuvântarea Mondială a Pântecului şi ai luat parte la meditaţia “Raza Lunii” şi 

meditaţia “Împărtăşirea Binecuvântării” eşti  pregătită să faci meditaţia “Cercul de Surori” 

Adu-ți atenția în Copacul Pântecului tău.  

Simte, cunoaște sau vezi că deasupra ta este o Lună Plină, scăldându-te într-o lumină frumoasă alb 

argintie. 

 

Ține mâinile de-asupra panglicilor spunând:  

 „Ofer aceste rugăciuni pentru toate femeile spre Binele lor Superior Divin, în armonie cu 

Dragostea Divină.”   

Leagă de sfoară prima ta panglică:  

„Mă rog pentru toate femeile... ca ele să se trezească către natura lor feminină 

adevărată și către prezența Divină Feminină.”  

Așează o mâna pe panglică. Simte sau vezi cum din profunzimea minţii tale, o stea 

albă radiază pace și conștientizare în lume. 

(Pauză) 

Leagă de sfoară a doua panglică: 

„Mă rog pentru toate surorile din familia Binecuvântării Mondiale a Pântecului... ca 

ele să simtă prezența iubitoare a Divinului Feminine în inimile lor.”  

Așează-ți mână pe panglică. Simte sau vezi cum inima ta se umple cu o lumină roz și 

radiază dragoste în lume. 

(Pauză) 

Leagă a treia panglică de sfoară:  

„Mă rog pentru mine... ca centrul energetic din pântecul meu să se deschidă și să se 

umple cu prezența vindecătoare a Divinului Feminine.”  

Așează-ți mâna pe panglică. Simte sau vezi cum pântecul tău se umple de putere și 

viață, de senzualitate și desăvârșire.  
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Când te simţi pregătită pentru a încheia meditația: 

Ia cele două capete ale sforii și înnoadă-le împreună:  

„Mă rog ca Divinul Feminin prin dragostea sa să restabilească legătura cercului de 

femei din mintea, inima și pântecul tuturor femeilor.”  

Ține șiragul de rugăciuni în mâinile tale cu dragoste. Așează-l pe altar. 

 Încheie Binecuvântarea Pântecului bând apa din Bolul Pântecului și mânâncă ceva bun.  

Zâmbește! ☺ 

 

Ce să faci cu şiragul de rugăciuni după inchieierea meditaţiei  

Când ești pregătită să strângi, acoperă șiragul de rugăciuni cu pânza și pune-l la păstrat undeva în 

siguranță până la următoarea ta meditație.  

Şiragul de rugăciuni este o modalitate foarte frumoasă de a crea un spaţiu feminin sacru împreună 

cu dragostea Divinului Feminin, ori de câte ori doreşti. Poţi folosi şiragul de rugăciuni pentru a crea 

un spaţiu sacru pentru altarul tău sau o pernă de meditaţie, prin a plasa şiragul în formă de cerc pe o 

masă sau pe podea. 

Pe măsură ce şiragul creşte îl poţi folosi pentru a încercui spaţiul destinat unui grup de femei, cerc de 

surori sau Cort Roşu. 

 

„Cu cât lucrezi mai mult cu șiragul de rugăciuni  

Cu atât marimea și energia sa va crește  

devenind un mod frumos de a crea și defini  

un spațiu sacru  feminin.” 
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