Worldwide Womb blessing®

www.wombblessing.com

Majke i njihove kćeri koje još nisu dobile menstruaciju, sudjeluju u
Worldwide Womb Blessingu®
Kako biste primile Womb Blessing® osobno ili kroz
Worldwide Womb Blessing®, morate imati menstrualni
ciklus kako biste mogle integrirati energiju i buđenje kroz
četiri ženska arhetipa. Ipak, u ovo vrijeme velikog stresa,
gubitka i nesigurnosti, u nama postoji potreba da podržimo
mlađe djevojčice koje još nisu imale prvu menstruaciju.
MotherLight (MajkaSvjetlost) energija Womb Blessinga
pomaže nam da otpustimo stres i napetost, da se osjetimo
podržanima i zaštićenima, te snažnima i samouvjerenima;
također podiže naše raspoloženje zbog čega možemo
osjetiti nadu koju možemo dijeliti s drugima. Meditacija
Dijeljenja omogućava svima koji u njoj sudjeluju da pomognu drugim ženama, jer kada
primamo MotherLight, naše se srce otvara i želimo davati.
Ove potrebe nemaju samo odrasle žene – djevojčice također mogu osjećati da je poziv
Božanskog Ženstva i Mjeseca dio izražaja njihove duše i put njihove duše.
Mada djevojčice ne mogu primiti usklađivanje tijekom Womb Blessinga, mogu primiti
MotherLight energiju koja će ih podržati tijekom ovog vremena punog izazova.
Ovdje je prilagodba Worldwide Womb Blessinga® u kojoj je opisano kako majke mogu
sudjelovati u njemu zajedno sa svojim kćerima koje još nisu imale prvu menstruaciju.

Priprema:
•

Jedna Zdjela Maternica (‘Womb Bowl’) za tvoju kćer (to može biti bilo kakva zdjela)

•

Ukoliko to želi, tvoja kćer može nositi šal – ali to nije uvjet

•

Dijelit ćeš MotherLight sa svojom kćeri/kćerima samo u odabrano vrijeme za koje si
se registrirala – to je zato što ćeš u to vrijeme biti povezana s mrežom maternica- smaternicom.
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Raspored odvijanja Worldwide Womb Blessinga®
Crno = samo mama
Crveno = mama s kćerima koje još nemaju menstruaciju
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Pročitaj meditaciju Womb Blessinga®
5 minuta
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Pročitaj Meditaciju
Dijeljenja i šalji energiju sa
svojom kćeri
10 minuta
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Kako sudjelovati
1) Prije vremena koje si odabrala prilikom registracije pripremi sve predmete
potrebne tebi i Zdjelu Maternicu za svoju kćer.
2) U odabrano vrijeme pročitaj Womb Blessing® Meditaciju i sjedi 15 minuta primajući
Womb Blessing.
Tvoja kćer može biti u prostoriji s tobom i igrati se kako joj ne bi bilo dosadno – može
bojati mandale koje možete skinuti sa stranice Worldwide Womb Blessinga.

3) Nakon što si primala energiju 15 minuta, zamoli svoju kćer da sjedne ili klekne
okrenuta prema tebi.
Budi svjesna korijenja tvoga stabla maternice i Punog Mjeseca iznad tebe koji te kupa
u nježnoj bijeloj mjesečini. Nježno svjetlo teče preko tebe i kroz tebe, otvara tvoje
srce i teče niz tvoje ruke i van kroz tvoje dlanove.
Nježno položi svoje ruke na njenu glavu i reci sljedeće riječi:
Molim da MotherLight bude dana mojoj kćeri za najviše dobro.
Neka bude ispunjena mjesečevom svjetlosti,
Pod zaštitom Božanske Majke
I okružena njenom ljubavlju.
Neka moja kćer raste u ljubavi i svjetlu,
I hoda sretna i radosna svojim mjesečinom obasjanim putem.
Opusti se dok nježna mjesečeva svjetlost teče kroz tebe.
4) Za kćeri koje se žele pridružiti u Meditaciji Dijeljenja:
*Molim vas da zapamtite da će vaša kćer držati i poslati nivo simbola MotherLight koji odgovara
njenoj dobi. Njezino Više Ja neće se povezati s odraslom vibracijom simbola.

20 minuta od punog sata, neka ti tvoja kćer sjedne u krilo ili tebi nasuprot, ali neka
gleda prema van (od tebe).
Opiši joj svoje Stablo Maternice i pomogni joj da vizualizira kako sjedi naslonjena na
deblo tvojeg Stabla Maternice, dok je odozdo podržava korijenje Stabla, grane iznad
nje je štite, a Puni Mjesec na nebu vas obje kupa u svjetlosti.
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Osjeti ili znaj da je tvoja maternica povezana s maternicom tvoje kćeri.
Reci naglas:
Ti si dar moga ciklusa.
Ti si dar ciklusa moje majke.
Ti si dar ciklusa moje bake.
Ti si dar ciklusa svih naših pretkinja.
Ti si dar Mjeseca.
Neka mjesečeva svjetlost teče preko tebe i kroz tebe.
Osjeti kako istječe kroz tvoje srce i ruke.

Zajedno napravite Worldwide Womb Blessing® Meditaciju Dijeljenja:
a) Osjeti kako mjesečina teče prema drugim zemljama, mijenjajući postojeću
vibraciju u vibraciju Božanskog Ženstva. Osjeti je kako iscjeljuje, voli, umiruje i
njeguje cijeli svijet.
b) Osjeti prisustvo žena širom svijeta koje se u ovom trenutku povezane s ovom
energijom. Pošalji energiju prema njima i primi je od njih, u ljubavi, dijeljenju i
zajedništvu. (Pauza)
c) Zatim dopusti da energija Mjeseca odozgo protječe od glave preko srca sve
do maternice i dolje u tlo tvoje zemlje.
d) Neka energija probudi i iscijeli svetost Zemlje i Boginju u Zemlji. (Pauza)
Za kraj meditacije:
Zajedno zamislite kako korijenje tvoga Stabla Maternice raste duboko u Zemlju.
Duboko udahnite.
Pomaknite prste na rukama i nogama.
Nasmijte se.
Otvorite oči.
5) Neka se tvoja kćer odmori i nešto pojede i popije, a ti možeš nastaviti s drugim
meditacijama ako želiš.

Imaš više od jedne kćeri?
Ako želiš, možeš ranije prestati primati vlastiti Womb Blessing (možda nakon 5 minuta) tako
da imaš više vremena (10 minuta) da podijeliš MotherLight energiju sa svakom od svojih
kćeri.
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Bilo bi jako lijepo i puno ljubavi ako bi naizmjence stavljala svoje ruke na glavu svake od
svojih kćeri, izgovarala molitvu i puštala svjetlost da teče kroz tebe.

Beba djevojčica?
Nakon što si primala energiju 15 minuta, stavi svoju bebu u krilo blizu svoje
maternice.
Budi svjesna korijenja tvoga stabla Maternice i Punog Mjeseca iznad tebe koji te
kupa u nježnoj bijeloj mjesečini. Nježno svjetlo teče preko tebe i kroz tebe, otvara
tvoje srce i teče niz tvoje ruke i van kroz tvoje dlanove.
Nježno položi ruke oko svoje bebe i reci sljedeće riječi:
Molim da MotherLight bude dana mojoj kćeri za najviše dobro.
Neka bude ispunjena mjesečevom svjetlosti,
Pod zaštitom Božanske Majke
I okružena njenom ljubavlju.
Neka moja kćer raste u ljubavi i svjetlu,
I hoda sretna i radosna svojim mjesečinom obasjanim putem.
Opusti se dok nježna mjesečeva svjetlost teče kroz tebe.

Napomena: U ovom trenutku ne postoji verzija za dječake, ali kada se žene usklade sa
svojom autentičnom ženstvenošću, automatski stvaraju sveti ženstveni prostor zaštite i
ljubavi u kojem njihovi sinovi mogu rasti.
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