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Διαλογισμοί για την Worldwide Womb Blessing® 

1. Ο Διαλογισμός Womb Blessing®  

Κάνε αυτόν τον διαλογισμό την ώρα που έχεις εγγραφεί. Φόρεσε το σάλι σου και ετοίμασε τα Μπωλ 

(δοχεία) Μήτρας σου. 

 

Κλείσε τα μάτια σου και φέρε την συνείδησή σου στο σώμα σου. 

 

Νοιώσε το βάρος σου πάνω στο μαξιλάρι, το βάρος των χεριών σου 

πάνω στους μηρούς σου. Πάρε μια βαθειά αναπνοή και νοιώσε 

συγκεντρωμένη μέσα σου.  

 

Φέρε την συνείδησή σου στην μήτρα σου· δες, γνώρισε, νοιώσε ή 

φαντάσου ότι η μήτρα σου είναι σαν ένα δέντρο, με δύο κύρια 

κλαδιά με όμορφα φύλλα και κόκκινα, όμοια με κοσμήματα, 

φρούτα στις άκρες τους. Νοιώσε ή φαντάσου ότι οι ρίζες από το δέντρο μεγαλώνουν προς τα 

κάτω, βαθειά μέσα στο σκοτάδι της Γης, σε συνδέουν και σε αγκυροβολούν, και σου 

επιτρέπουν να λάβεις χρυσή ενέργεια μέσα στην μήτρα σου.  

 

Νοιώσε γειωμένη και σε ισορροπία. 

 

Τώρα άφησε την εικόνα του Δέντρου Της Μήτρας Σου να μεγαλώσει μέχρι τα κλαδιά του 

δέντρου να χωριστούν στο επίπεδο της καρδιάς σου. Καθώς συνδέεσε με αυτήν την εικόνα, δες 

ή νοιώσε ότι το κέντρο της καρδιάς σου ανοίγει, και η ενέργεια ρέει από τα μπράτσα σου προς 

τα κάτω στα χέρια και στα δάχτυλά σου. Νοιώσε την σύνδεση της αγάπης μεταξύ της γης, της 

μήτρας σου και της καρδιάς σου. 

 

Πάντα σε συνείδηση με την καρδιά σου, κοίταξε ψηλά και δες ή νοιώσε τα κλαδιά του δέντρου 

να συνεχίζουν να πηγαίνουν προς τα πάνω μέχρι να φτάσουν να κρατούν μία Πανσέληνο πάνω 

από το κεφάλι σου. Η ομορφιά της Πανσελήνου σε λούζει με ένα καθαρό ασημόλευκο φως που 

σε καθαρίζει περνώντας μέσα από την αύρα και το δέρμα σου. 

 

Άνοιξε να λάβεις το φως της Σελήνης. Άφησε το να εισέλθει από το στέμμα της κεφαλής σου και 

να γεμίσει τον εγκέφαλό σου με φως. Χαλάρωσε περισσότερο, και λάβε αυτό το φως στην 

καρδιά σου. Χαλάρωσε ακόμη περισσότερο, άνοιξε την μήτρα σου και άφησε αυτήν την 

ενέργεια να εισέλθει στην μήτρα σου σε ευλογία.  

 

Κάθισε χαλαρή λαμβάνοντας την ενέργεια και την εναρμόνιση της Ευλογίας Της Μήτρας μέχρι 

και 20 λεπτά μετά την ώρα.  

 

Για να ολοκληρώσεις τον διαλογισμό:   

 

Φέρε την συνείδησή σου πίσω στο κέντρο της μήτρας σου και ανέπτυξε τις ρίζες του 

Δέντρου Της Μήτρας σου βαθειά μέσα στην Γη. 
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(Αν πρόκειται να συνεχίσεις με τους άλλους διαλογισμούς δεν χρειάζεται να κάνεις το επόμενο 

μέρος) 

 

Πάρε μια βαθειά ανάσα.  

Κούνησε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σου.  

Χαμογέλασε.  

Άνοιξε τα μάτια σου. 

 

Πιες το νερό από το Μπωλ (δοχείο) Μήτρας και φάε κάτι νόστιμο.  

 

 

2. Ο Διαλογισμός Μοιράσματος 

 

Για άλλη μία φορά να έχεις συνείδηση της Σελήνης πάνω από το κεφάλι σου, και άφησε την 

ενέργειά της να σε λούσει με φως. Νοιώσε το φως να γεμίζει το κεφάλι και την καρδιά σου και 

να ρέει προς τα κάτω, στα μπράτσα και στα χέρια σου.  

 

Άφησε την ενέργεια να ρέει από την καρδιά και τα χέρια σου στον Κόσμο. 

 

Νοιώσε την να ρέει προς τα έξω, προς άλλους τόπους, να αλλάζει την δόνηση σε αυτήν του 

Ιερού Θηλυκού. Νοιώσε την να θεραπεύει, να αγαπάει, να μαλακώνει και να γαλουχεί όλον τον 

κόσμο. 

 

Νοιώσε την παρουσία όλων των άλλων γυναικών ολόγυρα στον κόσμο που συνδέονται με 

αυτήν την ενέργεια αυτήν την ώρα. Στείλε την σε αυτές, και λάβε την από αυτές, μέσα σε 

αγάπη, μοίρασμα και κοινωνία. (Παύση) 

 

Τώρα, άφησε την ενέργεια από την Σελήνη επάνω να ρέει από το κεφάλι στην καρδιά στην 

μήτρα και προς τα κάτω μέσα στην Γη σου. 

 

Άφησε την ενέργεια να αφυπνίσει και να θεραπεύσει την ιερότητα της Γης και την θεότητα 

στην Γη. (Παύση) 

 

Για να ολοκληρώσεις τον διαλογισμό:   

 

Φέρε την συνείδησή σου πίσω στο σώμα σου και ανέπτυξε τις ρίζες του Δέντρου Της Μήτρας 

σου βαθειά μέσα στην Γη. Νοιώσε το βάρος σου στην καρέκλα. Πάρε μια βαθειά ανάσα.  

Κούνησε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σου. Χαμογέλασε. Άνοιξε τα μάτια σου. 

 

Πιες το νερό από το Μπωλ (δοχείο) Μήτρας σου. Να έχεις κάτι ωραίο να φας και να πιείς για να το 

γιορτάσεις.  

Στη συνέχεια, αν θέλεις, κάνε τον Διαλογισμό Ευλογίας Γης-Γιόνι και τον Διαλογισμό Αρχετύπου. 
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3. Διαλογισμός Ευλογίας Γης-Γιόνι  
 

Για να μάθεις πώς μπορείς να πάρεις μέρος στην Ευλογία Γης-

Γιόνι, τον διαλογισμό που πρέπει να κάνεις, καθώς και πώς να 

δίνεις την Ευλογία Γης-Γιόνι αφού την έχεις λάβει, κοίταξε στην 

περιοχή λήψης αρχείων της ιστοσελίδας Worldwide Womb 

Blessing και θα βρεις τα έγγραφα που χρειάζεσαι. 

 

Η κάθε μία μπορεί να πάρει μέρος στην Ευλογία Γης-Γιόνι - δεν 

υπάρχει όριο ηλικίας. 

 

 

 

4. Ο Διαλογισμός Αρχετύπου 
 

Για κάθε Worldwide Womb Blessing (Παγκόσμια Ευλογίας Μήτρας), υπάρχει ένας πρόσθετος 

Διαλογισμός Αρχετύπου. 

 

Μπορείς να βρεις αυτούς τους διαλογισμούς στην περιοχή λήψης αρχείων της ιστοσελίδας 

Worldwide Womb Blessing και η ιστοσελίδα και το ενημερωτικό γράμμα θα σε ενημερώνουν για 

τον ποιον να κάνεις. 

 

Οι διαλογισμοί συνδέονται με τις εποχές της Γης και έτσι είναι διαφορετικοί  στο βόρειο και νότιο 

ημισφαίριο. Για να ανακαλύψεις περισσότερα για τα τέσσερα θηλυκά αρχέτυπα, την Ευλογία Της 

Μήτρας και πώς να αγκαλιάσεις, να αγαπήσεις, να γιορτάσεις και να εκφράσεις τις αρχετυπικές 

ενέργειές σου, δες το βιβλίο ‘Female Energy Awakening’ («Αφύπνιση της θηλυκής ενέργειας»). 

(ΣτΜ: το βιβλίο αυτό δεν κυκλοφορεί ακόμα στα ελληνικά. Ο τίτλος του παρατίθεται εδώ σε μία 

πρώτη ελεύθερη μετάφραση).  

 

 

 

 

Το Womb Blessing® είναι σήμα κατατεθέν απλώς για να προστατέψει την ακεραιότητα αυτής της 

εργασίας. 


