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Όταν δίνουμε την Ευλογία Γης-Γιόνι ανοιγόμαστε στην αγάπη 

της Θείας Μητέρας και επιτρέπουμε στην παρουσία και την 

ενέργειά της να ρέει στον πολιτισμό και την κοινωνία μας μέσω 

των γυναικών που ευλογούμε. 

Άπαξ και έχεις λάβει την Ευλογία Γης-Γιόνι, μπορεί να δώσεις 

την Ευλογία Γης-Γιόνι σε άλλες γυναίκες ώστε να μπορούν και 

αυτές να μοιραστούν αυτό το δώρο από την Μητέρα. Η Ευλογία 

Γης-Γιόνι είναι ένα δώρο αγάπης που χαρίζεται ελεύθερα για 

την θεραπεία όλων των γυναικών. Μπορείς να δώσεις και να λάβεις την Ευλογία Γης-Γιόνι 

όσο συχνά επιθυμείς. 

Άγαλμα της Ντέμπη Μπέροου (Debbie Berrow)  www.bellpineartfarm.com 

 

Πώς να δώσεις την Ευλογία Γης-Γιόνι: 

Η Ευλογία Γης-Γιόνι είναι ένας συνδυασμός μιας απλής θέσης των χεριών, μιας προσευχής και ενός 

ανοίγματος να λάβεις και να βιώσεις την ενέργεια. 

Τόσο εσύ όσο και αυτή που δέχεται μπορείτε να είστε είτε καθιστές είτε όρθιες για την Ευλογία. 

Ζήτησε από αυτήν που δέχεται να τοποθετήσει τα χέρια της 

στην θέση Γιόνι. 

Κράτησε απαλά τα χέρια σου γύρω από τα δικά της. (Βλέπε 

φωτογραφία). 

Εάν δίνεις την Ευλογία σε περισσότερες από μία γυναίκες, 

βάλε όλες τις γυναίκες να τοποθετήσουν τα χέρια τους στην 

θέση Γιόνι.  

Μία Ευλογία Γης-Γιόνι μπορεί να διαρκέσει όσο χρόνο θέλεις, 

μπορεί να δοθεί γρήγορα εάν έχεις μία μεγάλη ομάδα.  

Πες τα λόγια της προσευχής είτε φωναχτά είτε μέσα στο 

κεφάλι σου. 
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Η ακολουθία της Ευλογίας Γης-Γιόνι: 

1. Βάλε τα χέρια σου γύρω από τα χέρια αυτής που λαμβάνει. 

Πάρε μια βαθειά ανάσα και φέρε την συνείδησή σου στο Γιόνι σου. 

 

2. Από το Γιόνι μου στην Γη. 

 

Νοιώσε, γνώρισε ή δες, το Γιόνι σου να συνδέεται με την Μητέρα Γη. Κράτησε αυτήν την 

συνείδηση μέχρι να νοιώσεις έτοιμη να προχωρήσεις στο επόμενο βήμα. 

 

3. Από την καρδιά μου στα χέρια σου. 

 

Φέρε την συνείδησή σου στην καρδιά σου. Νοιώσε ή φαντάσου ότι υπάρχει μία ροή 

στοργικής ενέργειας από την καρδιά σου, μέσω των χεριών σου στην καρδιά αυτής που 

λαμβάνει. Κράτησε αυτήν την συνείδηση για όσο το επιθυμείς. 

 

4. Από την καρδιά της Μητέρας στο Γιόνι σου, 

στην ιερότητα, στην αγάπη και στην ζωή. 

 

Δες ή γνώρισε ότι ανοιχτό ροζ φως και ρουμπινί φως περιβάλει εσένα και τα χέρια σου. 

Ίσως να έχεις επίγνωση της στοργικής παρουσίας της Θείας Μητέρας. Κράτησε την 

συνείδηση των όμορφων ενεργειών του Θείου Θηλυκού για όσο το επιθυμείς. 

 

5. Διαχώρισε τα χέρια αυτής που λαμβάνει. 

Τοποθέτησε τα είτε πάνω στην καρδιά της, είτε το ένα χέρι πάνω στην καρδιά της και το 

άλλο χέρι πάνω στο κάτω μέρος της κοιλιάς της. 

Τοποθέτησε τα δικά σου χέρια πάνω από την καρδιά σου και μείνε με επίκεντρο την καρδιά 

σου σε αυτήν την στοργική ενέργεια για όσο το επιθυμείς. 

Στο τέλος της ευλογίας άνοιξε τα μάτια σου και χαμογέλασε.  

 

 Αφού λάβεις την Ευλογία Γης-Γιόνι 
 

Αυτή που έλαβε μπορεί τώρα να δώσει την Ευλογία Γης-Γιόνι σε μία άλλη γυναίκα. Παρακαλώ 

δώσε της ένα αντίγραφο αυτού του εντύπου ώστε να μπορεί να περάσει την Ευλογία Γης-Γιόνι σε 

κάποια άλλη γυναίκα. 

Μία Παγκόσμια Ευλογία Γης-Γιόνι για όλες τις γυναίκες 

Ενώσου με χιλιάδες γυναίκες από όλο τον κόσμο στην Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας και την 

Ευλογία Γης-Γιόνι. Λάβε την Ευλογία Γης-Γιόνι και την Ευλογία Της Μήτρας από την δημιουργό τους 
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Μιράντα Γκρέη (Miranda Gray) και βίωσε την ομορφιά των γυναικών που μοιράζονται ενέργεια, 

αγάπη και θεραπεία.  

Για να εγγραφείς για να λάβεις την Παγκόσμια Ευλογία Γης-Γιόνι και την Παγκόσμια Ευλογία Της 

Μήτρας πήγαινε στο: www.wombblessing.com. 

Οι Ημέρες Ευλογίας πραγματοποιούνται συνήθως στις πανσελήνους του Φεβρουαρίου, του Μαΐου, 

του Αυγούστου, του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου. Έλα μαζί μας από μόνη σου ή με μια παρέα 

φίλων! 

 




