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Η Παγκόσμια Ευλογία Γης-Γιόνι και η Worldwide Womb Blessing®  

Η Ευλογία Γης-Γιόνι είναι ένα παγκόσμιο μοίρασμα της ενέργειας της Θείας Μητέρας, στην οποία οι 

γυναίκες που συμμετέχουν λαμβάνουν την ενέργεια της Ευλογίας Γης-Γιόνι για να φέρει θεραπεία, 

και να αποκαταστήσει την ιερότητα, στα Γιόνι τους (σανσκριτική λέξη για τον κόλπο και το αιδοίο). 

Η Παγκόσμια Ευλογία Γης-Γιόνι πρωτοξεκίνησε το 2013 και έχει γίνει μέρος της Ημέρας Worldwide 

Womb Blessing® για να διαδοθεί αυτή η όμορφη ενέργεια και θεραπεία σε περισσότερες γυναίκες. 

Η Ευλογία Γης-Γιόνι είναι για να μοιράζεται μεταξύ των γυναικών ως ένα δώρο αγάπης και 

θεραπείας. Μόλις μία γυναίκα έχει λάβει την Ευλογία Γης-Γιόνι, 

μπορεί να την δώσει σε άλλες γυναίκες ώστε και αυτές να μπορούν 

να μεταδώσουν αυτό το δώρο από την Μητέρα.  

Η Ευλογία Γης-Γιόνι είναι ένα δώρο αγάπης που χαρίζεται 

ελεύθερα για την θεραπεία όλων των γυναικών. Ελπίζω να το 

απολαύσετε.  

Με αγάπη και αγκαλιές,  

Μιράντα  
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Το Γιόνι 

 

Το Γιόνι (χρησιμοποιείται εδώ ως όνομα για 

τον κόλπο και το αιδοίο μαζί) είναι ένα 

ιερό. Είναι η όμορφη πύλη μέσω της 

οποίας ενέργεια από την Γη εισέρχεται στο 

σώμα μας, η πύλη μέσω της οποίας 

αναδύεται η ζωή, και μέσω της οποίας 

συνδεόμαστε με την Γη. Το Γιόνι συνδέει 

τον εξωτερικό κόσμο με το εσωτερικό 

σκοτάδι και το πνευματικό κέντρο της 

μήτρας μας, και μας γειώνει μέσα στην Γη. 

Είναι ο ιερός ναός σε φυσικό επίπεδο του 

Θείου Θηλυκού στην όψη του της νεαρής 

κοπέλας, ενήλικης γυναίκας, ώριμης 

γυναίκας και ηλικιωμένης γυναίκας. 

Με τόσες πολλές γυναίκες στον σύγχρονο 

κόσμο να μην είναι σίγουρες τι σημαίνει να 

είσαι γυναίκα και «θηλυκή» έχουμε 

αποσυνδεθεί από το Γιόνι μας. Δεν το 

βλέπουμε πλέον ως ένα όμορφο σύμβολο 

θηλυκότητας. Ούτε το βλέπουμε ως μία 

πηγή πνευματικής, αισθησιακής και 

σεξουαλικής προσευχής, ούτε ως μία πηγή 

γυναικείας ενδυνάμωσης. Με το Γιόνι αποξενωμένο έχουμε χάσει την σύνδεσή μας με την Θεία 

Μητέρα, με την σεξουαλικότητα, την αφθονία, την δύναμη, την δημιουργικότητα και την αγάπη 

της. Σε αυτήν την απλή ευλογία η Θεία Μητέρα επιστρέφει σε εμάς, για να θεραπεύσει την 

αποξένωση και να αφυπνίσει την ενέργεια και την παρουσία της στην ζωή μας. 

Όταν δίνουμε την Ευλογία Γης-Γιόνι ανοιγόμαστε στην αγάπη της Μητέρας Θεάς και επιτρέπουμε 

στην παρουσία και στην ενέργειά της να ρέει στον πολιτισμό και στην κοινωνία μας μέσω των 

γυναικών που ευλογούμε. 
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Άγαλμα από την Ντέμπη Μπέροου (Debbie Berrow)  

www.bellpineartfarm.com 







 Πώς να πάρεις μέρος στην Παγκόσμια Ευλογία Γης-Γιόνι

   

  

Διάβασε τον Διαλογισμό για την 

Ευλογία Της Μήτρας και κάθισε 

χαλαρή να λάβεις την ενέργεια 

Διάβασε τον Διαλογισμό 

Ευλογίας Γης-Γιόνι και κάθισε 

χαλαρή για να λάβεις την ενέργεια  

 

Πάρε μέρος στον 

Διαλογισμό 

Αρχετύπου  

 

Διάβασε τον Διαλογισμό 

Μοιράσματος και κάθισε 

χαλαρή να λάβεις την ενέργεια  
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1. Διάβασε τον διαλογισμό παρακάτω, φαντάσου τις σκηνές καθώς διαβάζεις. Εάν έχεις 

οργανώσει μία ομάδα, μπορεί να θέλεις να επιλέξεις μία γυναίκα για να διαβάσει τον 

διαλογισμό. 

 

2. Κάθισε ήσυχα για να λάβεις την Μύηση Γης-Γιόνι. Μπορεί να νοιώσεις ένα μυρμήγκιασμα 

στο σώμα σου, μπορεί να έχεις επίγνωση της ενέργειας, των χρωμάτων ή του Θεϊκού 

Θηλυκού, ή απλά ίσως αισθανθείς εν ειρήνη. 

 

3. Αν το επιθυμείς, μπορείς να συνεχίσεις με τον Διαλογισμό Αρχετύπου. Εάν επιθυμείς να 

ολοκληρώσεις την συνεδρία, τεντώσου, πιες το νερό σου και φάε κάποιο φαγητό για να σε 

βοηθήσει να γειωθείς. Φάε συνειδητά – απολαυάνοντας κάθε μπουκιά και γνωρίζοντας ότι 

τρως το σώμα της Μητέρας – κάνε την βρώση μια αισθησιακή προσευχή αγάπης και 

σύνδεσης.  

 

 Ο Διαλογισμός Ευλογίας Γης-Γιόνι 

Η Ευλογία θα διαρκέσει 10 λεπτά. Φέρε τα χέρια σου στην θέση Γιόνι (βλέπε φωτογραφία). 

Εάν έχεις κάποια δυσκολία να κάνεις το σχήμα, απλά βεβαιώσου ότι τα χέρια σου είναι άνετα. 

Σκέψου ότι τα χέρια σου σχηματίζουν ένα σχήμα καρδιάς.  

Διάβασε τον διαλογισμό παρακάτω, δίνοντας χρόνο στο 

εαυτό σου να οραματιστεί και να βιώσει κάθε πτυχή του.   

Κάθισε άνετα και κλείσε τα μάτια σου.  

Φέρε την συνείδησή σου στην μήτρα σου, στο Γιόνι 

σου και στην Γη. Ανάπνευσε βαθειά.  

Δες, γνώρισε, νοιώσε ή φαντάσου ότι στέκεσαι σε μια 

όμορφη παραλία με τα κύμματα να ξεπλένουν απαλά 

τα πέλματά σου. Μπροστά σου είναι ένα μικρό ιερό 

νησί που καλύπτεται με αρχαία δέντρα.  

(Παύση) 

Προς τα πάνω, στριφογυριστά ανάμεσα στα δέντρα, υπάρχει ένα δύσβατο μονοπάτι δίπλα 

σε ένα μικρό ρέμα. Ακούς το βουητό του ρέματος καθώς κυλάει σε μικρούς καταρράκτες 

ανάμεσα στους βράχους. 

Ακολουθείς το μονοπάτι προς τα πάνω έχοντας συνείδηση της Γης κάτω από τα γυμνά σου 

πέλματα, τις ήπιες ενέργειες των δέντρων, των φυτών και των ζώων γύρω σου, και το ζεστό 
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χάδι του ηλιακού φωτός. Χαλαρώνεις καθώς ανεβαίνεις προς τα πάνω και νοιώθεις την 

ιερή σύνδεση μεταξύ του Γιόνι σου, της ζωής και της Γης. 

(Παύση) 

Το μονοπάτι καταλήγει στην πηγή του ρέματος, που είναι ένα μικρό ιερό που φωλιάζει 

ανάμεσα σε δύο τεράστιους λευκούς βράχους. Βλέπεις το νερό να αναδύεται από το 

άνοιγμα του ιερού της Μητέρας Γης, και νοιώθεις την παρουσία της αγάπης της να σε 

περιβάλλει.  

(Παύση) 

Εισέρχεσαι στο κυκλικό ιερό και ένα ενιαίο, ψηλό παράθυρο από βιτρό γεμίζει τον χώρο με 

όμορφα χρώματα. Βλέπεις φυτά, ζώα και πουλιά να περιγράφονται στο γυαλί. 

Στο κέντρο του χώρου υπάρχει ένα μεγάλο λευκό στρογγυλό δοχείο (μπωλ) με ένα μακρύ 

χείλος από το οποίο τα νερά του δοχείου ρέουν προ τα κάτω δημιουργώντας το ρέμα. 

Κάθεσαι σε ένα όμορφα διακοσμημένο μαξιλάρι μπροστά από το μπωλ.  

Νοιώσε το Γιόνι σου να ανοίγει και την ενέργεια να αφυπνίζεται μέσα του. 

Η καρδιά, το Γιόνι και η μήτρα σου, γεμίζουν όλα με την ενέργεια της θεάς και βαθειά 

αγάπη.  

(Παύση) 

Για να ολοκληρώσεις: 

Κάνε τα χέρια σου κούπα και πιες από τα νερά που ρέουν από το δοχείο σου. Καθώς πίνεις, 

δεσμεύσου μέσα στην καρδιά σου προς τη Θεία Μητέρα ότι θα μεταδώσεις την ευλογία της 

σε άλλες γυναίκες. Νοιώσε ευγνωμοσύνη για την βαθειά σύνδεση που έχει κάνει με την 

καρδιά σου, το Γιόνι σου και την Γη.   

(Παύση) 

Φέρε την συνείδησή σου πίσω στο φυσικό σου σώμα. Νοιώσε το βάρος του σώματός σου.  

Πάρε μία βαθειά αναπνοή και κούνησε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σου. 

Άνοιξε τα μάτια σου και χαμογέλασε. 

Μπορείς να επιστρέψεις στο ιερό ανά πάσα στιγμή για να λάβεις υποστήριξη, ενέργεια, 

καθοδήγηση και αγάπη από την Θεία Μητέρα.  

 Πώς να δώσεις τον Διαλογισμό Ευλογίας 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. 
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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. 

 

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.  
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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. 

 

 Προτάσεις για την χρήση της Ευλογίας Γης-Γιόνι  
 

Ομάδες μοιράσματος 

Οι ομάδες μπορεί να είναι ο πιο δυνατός τρόπος για να μοιραστείς την ενέργεια από την Ευλογία. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η ομάδα, τόσο πιο ισχυρή είναι η παρουσία της Θείας Μητέρας. 

Αυτές που δίνουν την Ευλογία της Γης-Γιόνι μπορούν να κάθονται ή να στέκονται όρθιες, και οι 

γυναίκες μπορούν να τις πλησιάσουν για την ευλογία. Η ευλογία μπορεί να διαρκέσει όσο χρόνο 

θέλεις, αλλά σε μεγάλες ομάδες χρειάζεται να είναι μόνο λίγα λεπτά σε διάρκεια. 

Κάνε ομάδες ευλογίας Γης-Γιόνι στις Πανσελήνους και στις Άδειες Σελήνες, σε εποχιακές γιορτές, 

σαν ένα διαλογισμό, σαν μία θεραπεία, και σαν μια γιορτή της αγάπης, της ζωής και της 

θηλυκότητας. 

Μία απλή ευλογία αγάπης μεταξύ φίλων  

Δώσε και λάβε μία πεντάλεπτη Ευλογία Γης-Γιόνι ως μία έκφραση αγάπης και φροντίδας. Μπορεί 

να είναι ένας όμορφος τρόπος να μοιράζεσαι θεραπεία και υποστήριξη ή να μοιράζεσαι μία 

προσευχή για την Θεία Μητέρα. Είναι επίσης ένας όμορφος τρόπος να αναγνωρίζουμε το Θείο 

Θηλυκό μέσα στον εαυτό μας και μέσα στις φίλες μας. 

Μία πρόσθετη θεραπευτική τεχνική για θεραπεύτριες 

Οποιαδήποτε θεραπεύτρια μπορεί να προσθέσει την Ευλογία Γης-Γιόνι στις θεραπείες της. Μπορείς 

να προσφέρεις την Ευλογία Γης-Γιόνι μία φορά ανά φάση για να βοηθήσεις τις γυναίκες να 

συνδεθούν με την θηλυκότητα και την ιερότητά τους καθόλη τη διάρκεια των κύκλων τους.  

Ένας απλός χαιρετισμός 

Η ευλογία μπορεί να γίνει ένας απλός και όμορφος τρόπος να χαιρετάς άλλες γυναίκες που τον 

έχουν δώσει.  
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Όταν συναντιέστε, μπορείς να βάλεις τα χέρια σου στην θέση Γιόνι και εκείνη μπορεί να απαντήσει 

βάζοντας τα χέρια της γύρω από τα δικά σου. Για να δώσει τον χαιρετισμό ευλογίας μπορεί να πει 

φωναχτά ή μέσα στο κεφάλι της «Αγάπη και ζωή» και να συνδεθεί με την καρδιά της.   

Στη συνέχεια βάζει τα χέρια της στην θέση Γιόνι και εσύ τοποθετείς τα χέρια σου γύρω από τα δικά 

της και δίνεις τον χαιρετισμό Ευλογίας. 

Η Ευλογία μπορεί να είναι γρήγορη, μόλις λίγα δευτερόλεπτα, αλλά αυτό αρκεί για να μας συνδέσει 

με την Μία Καρδιά και την Μία Αγάπη της Μητέρας. Είναι ένας όμορφος τρόπος να αναγνωρίζουμε 

το Θείο Θηλυκό στους εαυτούς μας και σε άλλες γυναίκες. 

Δίνοντας αυτόν τον χαιρετισμό αναγνωρίζουμε και αφυπνίζουμε την Θεία Μητέρα σε όλες τις 

γυναίκες. 

Μία αυτό-ευλογία 

Κάθισε σταυρωτά (θέση λωτού) με τα χέρια σου στην θέση Γιόνι. 

Πες την προσευχή Γης-Γιόνι φωναχτά ή στο μυαλό σου, παίρνοντας χρόνο για να βιώσεις τις 

ενέργειες και την παρουσία της Θείας Μητέρας. Στο τέλος της Ευλογίας, τοποθέτησε τα χέρια σου 

πάνω στην καρδιά σου και απόλαυσε την σύνδεση με το Θείο. 

Μία ευλογία για όλες τις γυναίκες 

Κάθισε σταυρωτά (θέση λωτού) με τα χέρια σου στην θέση Γιόνι.  

Δες, γνώρισε ή νοιώσε ότι στα χέρια σου κρατάς τα χέρια όλων των γυναικών στην Γη. 

Πες την προσευχή Γης-Γιόνι φωναχτά ή στο μυαλό σου, παίρνοντας χρόνο για να βιώσεις τις 

ενέργειες και την παρουσία της Θείας Μητέρας. Στο τέλος της Ευλογίας, τοποθέτησε τα χέρια σου 

πάνω στην καρδιά σου και απόλαυσε την σύνδεση με το Θείο. 

 Ερωτήσεις και απαντήσεις:

Μπορώ να λάβω την Παγκόσμια Ευλογία Γης-Γιόνι ή προσωπική Ευλογία Γης-Γιόνι, περισσότερες 

από μία φορές;  

Ναι – απόλαυσέ το! 

Χρειάζεται να λάβω τον Διαλογισμό Womb Blessing®; 

Όχι, αν δεν το θέλεις αλλά οι δύο Ευλογίες μας φέρνουν πολύ όμορφες ενέργειας και μαζί 

εμβαθύνουν την θεραπεία και τις εμπειρίες μας για την θηλυκότητά μας και το Θείο 

Θηλυκό. 

Απλά ξεκίνησε τον διαλογισμό Γης-Γιόνι μισή ώρα μετά την ώρα που έχεις δηλώσει ως 

Επιλεγμένη Ώρα.  
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Εάν δεν μπορείς την ώρα που έχεις εγγραφεί, τότε απλά κάνε τον διαλογισμό ΜΕΤΑ από 

την Επιλεγμένη Ώρα που έχεις δηλώσει, και θα λάβεις την μύηση Ευλογίας Γης-Γιόνι. 

Μπορεί να δώσω την Ευλογία Γης-Γιόνι αν λάβω μόνο την Παγκόσμια Ευλογία Γης-Γιόνι; 

Ναι! Δεν έχει σημασία πώς θα λάβεις την πρώτη σου Ευλογία Γης-Γιόνι – μπορεί να σου 

δοθεί αυτοπροσώπως ή μέσω της Παγκόσμιας Ευλογίας Γης-Γιόνι – θα είσαι σε θέση να 

δώσεις την Ευλογία Γης-Γιόνι σε μια άλλη γυναίκα. 

Δείξε σε αυτήν που λαμβάνει την θέση των χεριών και δίδαξέ της την προσευχή (και δώσε 

της το «Έντυπο Γης-Γιόνι») ώστε να μπορεί να το δώσει σε κάποια άλλη γυναίκα και να της 

δείξει επίσης πώς να το μεταδώσει με τη σειρά της. 

Πότε μπορώ να δώσω και να λάβω την Ευλογία Γης-Γιόνι και πόσο συχνά; 

Μπορείς να δώσεις την πρώτη σου Ευλογία Γης-Γιόνι μόλις το επιθυμήσεις. Μπορείς να 

δίνεις και να λαμβάνεις την Ευλογία όσο συχνά θέλεις. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των 

Ευλογιών που μπορεί μία γυναίκα να δώσει ή να λάβει. 

Ποια μπορεί να λάβει την Ευλογία Γης-Γιόνι; 

Οποιαδήποτε γυναίκα και σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να λάβει την Ευλογία Γης-Γιόνι. Οι 

γυναίκες μπορούν να είναι έγγυες, με ή χωρίς κύκλο, ή με ή χωρίς μήτρα και ωοθήκες. 

Μπορείς να δώσεις την Ευλογία Γης-Γιόνι τόσο σε νεαρά κορίτσια όσο και σε ηλικιωμένες 

γυναίκες – αυτός είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για αυτές να νοιώσουν ότι συμμετέχουν 

στην γυναικεία κοινότητα. 

Μπορώ να χρεώνω για να δίνω την ευλογία Γης-Γιόνι;  

Η ενέργεια της Ευλογίας Γης-Γιόνι είναι δωρεάν, αλλά εάν έχεις έξοδα, για παράδειγμα εάν 

νοικιάζεις έναν χώρο για να την δώσεις σε ομάδα ή εάν εκτυπώνεις το έντυπο της Ευλογίας 

Γης-Γιόνι, μπορείς να χρεώσεις ένα μικρό ποσό. Παρακαλώ βεβαιώσου ότι οι γυναίκες 

γνωρίζουν ότι τα χρήματα είναι για τα έξοδα σου και όχι για την Ευλογία της Γης-Γιόνι. 

Μπορώ να στείλω την Ευλογία Γης-Γιόνι από απόσταση; 

Ναι. 

Επέλεξε μία ώρα και ζήτησε από αυτήν που λαμβάνει να καθίσει αυτήν την ώρα σε 

διαλογισμό για περίπου 10 λεπτά. 

Ζήτησέ της να τοποθετήσει τα χέρια της στην θέση Γιόνι και να χαλαρώσει και να είναι 

ανοιχτή να λάβει. Μπορεί να της αρέσει να παίζει απαλή μουσική στο βάθος. 

Τώρα φαντάσου ότι αυτή που λαμβάνει βρίσκεται μπροστά σου με τα χέρια της στην θέση 

Γιόνι. Κάνε την ακολουθία της Ευλογίας Γης-Γιόνι αργά σαν να ήταν μαζί σου αυτοπροσώπως. 

Άφησε τον εαυτό σου να βιώσει τις ενέργειες σε κάθε στάδιο.  
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