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Ένας Κύκλος 

Διαλογισμός «Ο Κύκλος Των Αδελφών» 

Τιμώντας τον ιερό κύκλο και την αδελφότητα όλων των γυναικών. 

Βόρειο Ημισφαίριο Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας Δεκεμβρίου 

Νότιο Ημισφαίριο Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας Δεκεμβρίου 

 

Πότε μπορώ να κάνω τον διαλογισμό; 

Ίσως να θέλεις να πάρεις μέρος στον ακόλουθο διαλογισμό μετά τον «Διαλογισμό Μοιράσματος» 

και τον Διαλογισμό Ευλογίας Γης-Γιόνι.  

Εκτός από το να πάρεις μέρος στον  Διαλογισμό «Κύκλος Των Αδελφών» σε συνδυασμό με την 

Word Womb Blessing (Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας), μπορείς επίσης να κάνεις τον διαλογισμό: 

• Σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου σου.  

• Σε κάθε πανσέληνο μεταξύ των ημερών της Word Womb Blessing (Παγκόσμια Ευλογία Της 

Μήτρας) 

• Σε οποιαδήποτε στιγμή με μία ομάδα γυναικών ή με έναν κύκλο γυναικών ή σε συνάντηση 

Κόκκινης Σκηνής.  

Σχετικά με τον Διαλογισμό «Ο Κύκλος Των Αδελφών». 

 

Ο Διαλογισμός «O Κύκλος των Αδελφών» χρησιμοποιεί ένα 

«κορδόνι - προσευχή» - ένα κορδόνι πάνω στο οποίο 

δένονται λωρίδες υφάσματος ή κορδέλας – με την κάθε μία 

να αντιπροσωπεύει:  

• μία προσευχή για τον κύκλο των γυναικών σε όλο τον 

κόσμο,  

• μία προσευχή για τις αδελφές μας στην οικογένεια 

της Womb Blessing, 

• μία προσευχή για τον εαυτό μας.  

Οι άκρες του κορδονιού δένονται μεταξύ τους για να 

σχηματίσουν έναν κύκλο, που αντιπροσωπεύει τον 

παγκόσμιο κύκλο των αδελφών. Στη συνέχεια μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις το κορδόνι – προσευχή σου για να 

διακοσμήσεις ένα βωμό ή έναν ιερό χώρο.            Κύκλος Γυναικών εικόνα του Ambre Domergue.  
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Το κορδόνι – προσευχή αντιπροσωπεύει τον κύκλο της διαδρομής των άστρων, τον κύκλο όλη της 

ζωής, τον κύκλο της Σελήνης και τον κύκλο των γυναικών. 

Για τον διαλογισμό θα χρειαστείς: 

• Ένα μακρύ κορδόνι – μπορεί να είναι οποιουδήποτε χρώματος. Εάν κάνεις τον διαλογισμό 

μόνη σου, το κορδόνι να έχει τόσο μήκος ώστε να μπορείς να σχηματίσεις ένα κύκλο στο 

ιερό σου. Εάν συντονίζεις μια ομάδα, θα χρειαστείς ένα μεγαλύτερο σε μήκος κορδόνι 

καθώς θα υπάρχουν τρεις λωρίδες υφάσματος ή κορδέλας δεμένες στο κορδόνι για κάθε 

γυναίκα που συμμετέχει.  

• Τρεις λωρίδες υφάσματος ή κορδέλας μήκους περίπου 30-50 εκατοστών. Διάλεξε χρώματα 

ή μοτίβα που μιλούν στην καρδιά σου.  

• Ένα πανί (ύφασμα) για να τυλίξεις το κορδόνι – προσευχή μετά τον διαλογισμό. 

• Μία εκτύπωση του διαλογισμού. 

 

Κάνοντας τον διαλογισμό μόνη σου. 

Πριν την ημέρα Ευλογίας Της Μήτρας μπορείς, αν 

θέλεις, να ζωγραφίσεις ή να διακοσμήσεις τις 

λωρίδες υφάσματος ή την κορδέλα σου. 

Την ημέρα της Ευλογίας Της Μήτρας, καθάρισε 

τις κορδέλες σου, το κορδόνι και το ύφασμα 

περιτυλίγματος είτε χρησιμοποιώντας το 

κάπνισμα μία δέσμης φασκόμηλου είτε 

περνώντας τα αντικείμενα μέσα από τον καπνό 

ενός θυμιάματος. Διάλεξε θυμίαμα που μυρίζει 

εξαγνιστικά και πνευματικά. 

 

Οργανώνοντας έναν ομαδικό διαλογισμό  

Ζήτησε από κάθε γυναίκα να φέρει τρεις λωρίδες υφάσματος ή κορδέλες. Μπορείς να ζητήσεις από 

τις γυναίκες να έρθουν μία ώρα πριν από την Ευλογία Της Μήτρας για να κάνουν ένα μίνι 

εργαστήριο για να δημιουργήσουν τις κορδέλες τους και να τις διακοσμήσουν με χρώματα για 

υφάσματα, χάντρες κ.λπ. 

Χρησιμοποίησε ένα θυμίαμα ή δέσμη καπνίσματος για να καθαρίσεις τις κορδέλες. 

Διάθεσε σε κάθε γυναίκα ένα αντίγραφο των προσευχών για να μπορεί να διαβάζει τα λόγια καθώς 

δένει την κορδέλα της. 
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Περισσότερες από μία γυναίκες μπορούν να δέσουν τις κορδέλες τους ταυτόχρονα. Εάν έχεις μία 

μεγάλη ομάδα, βάλε δύο γυναίκες να κρατούν το κορδόνι με κάποια απόσταση μεταξύ τους και 

επέτρεψε σε τρεις ή τέσσερις γυναίκες να δέσουν τις κορδέλες τους ταυτόχρονα. 

Οι κορδέλες μπορούν να δεθούν η μία πάνω στην άλλη – έτσι δημιουργείται ένα όμορφο, παχύ και 

πολύχρωμο κορδόνι – προσευχή.  

Προσέθεσε κι άλλο κορδόνι όταν το χρειάζεσαι, και στόχευε να έχεις ένα κορδόνι – προσευχή 

αρκετά μακρύ ώστε να περιβάλλει την ομάδα στο μέλλον, δημιουργώντας έναν ιερό χώρο μέσα 

στον Κύκλο των Αδελφών. 

 

  

http://www.womblessing.com/
http://www.womblessing.com/


The Worldwide Womb Blessing Female Archetype Meditations 

 

Copyright © 2016-2021 Miranda Gray. www.womblessing.com       4 

 Ο Διαλογισμός «Ο Κύκλος των Αδελφών» 
 

Αφού έχεις λάβει την Worldwide Womb Blessing® και έχεις πάρει μέρος στον «Διαλογισμό 

Μοιράσματος» και στον Διαλογισμό Ευλογίας Γης-Γιόνι, είσαι έτοιμη να κάνεις τον Διαλογισμό «Ο 

Κύκλος των Αδελφών». 

Φέρε την συνείδησή σου στο Δέντρο Μήτρας σου.  

Νοιώσε, γνώρισε, ή δες ότι υπάρχει μια Πανσέληνος πάνω από εσένα, που σε λούζει σε ένα 

όμορφο ασημόλευκο φως. Βάλε τα χέρια σου πάνω από τις κορδέλες σου λέγοντας: 

Προσφέρω αυτές τις προσευχές για όλες τις γυναίκες για το Ύψιστο Θεϊκό Καλό και 

σύμφωνα με την Θεϊκή Αγάπη.  

Δέσε την πρώτη κορδέλα σου στο κορδόνι-προσευχή: 

Ζητώ για όλες τις γυναίκες … 

να αφυπνιστούν στην πραγματική θηλυκή φύση τους και στην παρουσία του Θείου 

Θηλυκού. 

Βάλε το χέρι σου πάνω στην κορδέλα.  

Νοιώσε ή γνώρισε ότι βαθειά μέσα στον εγκέφαλό σου λάμπει ένα όμορφο λευκό 

αστέρι που ακτινοβολεί ειρήνη και αφύπνιση στον κόσμο.  

(Παύση) 

Δέσε την δεύτερη κορδέλα σου στο κορδόνι-προσευχή: 

Ζητώ για όλες τις αδελφές μου στην οικογένεια της Womb Blessing… 

να βιώσουν την γεμάτη αγάπη παρουσία του Θείου Θηλυκού στις καρδιές τους. 

Βάλε το χέρι σου πάνω στην κορδέλα.  

Νοιώσε ή γνώρισε ότι η καρδιά σου γεμίζει με ροζ φως και ακτινοβολεί αγάπη μέσα 

στο κόσμο. 

(Παύση) 

Δέσε την τρίτη κορδέλα σου στο κορδόνι-προσευχή: 

Ζητώ για τον εαυτό μου… 

το κέντρο της μήτρας μου να ανοίξει και να γεμίσει με την θεραπευτική παρουσία 

του Θείου Θηλυκού. 

Βάλε το χέρι σου πάνω στην κορδέλα.  

Νοιώσε ή γνώρισε ότι η μήτρα σου γεμίζει με δύναμη και ζωή, αισθησιασμό και 

πληρότητα. 
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Όταν νοιώσεις έτοιμη να ολοκληρώσεις τον διαλογισμό: 

Κράτα τις δύο άκρες του κορδονιού ανάμεσα στα χέρια σου και δέστε μεταξύ τους: 

Ζητώ από το Θείο Θηλυκό μέσω της αγάπης του να αποκαταστήσει τον κύκλο των 

γυναικών στα μυαλά, τις καρδιές και τις μήτρες όλων των γυναικών. 

Κράτησε το κορδόνι στα χέρια σου με αγάπη. 

Βάλε το κορδόνι στο ιερό σου.  

Ολοκλήρωσε την εκδήλωση Womb Blessing® πίνοντας το νερό από το Μπωλ (δοχείο) 

Μήτρας σου και τρώγοντας κάτι νόστιμο.  

Χαμογέλασε!  

 

Τι να κάνεις με το κορδόνι προσευχή μετά τον διαλογισμό 

Όταν είσαι έτοιμη να συμμαζέψεις, τύλιξε το κορδόνι-προσευχή στο πανί για να το προστατέψεις.  

Το κορδόνι-προσευχή είναι ένας όμορφος τρόπος για να δημιουργήσεις ένα ιερό θηλυκό χώρο με 

την αγάπη του Θείου Θηλυκού όποτε το επιθυμείς. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κορδόνι 

προσευχή σου για να δημιουργήσεις έναν ιερό χώρο για ένα βωμό ή ένα μαξιλάρι διαλογισμού, 

τοποθετώντας το κορδόνι σε κύκλο πάνω σε ένα τραπέζι ή στο πάτωμα.  

Καθώς το κορδόνι μεγαλώνει μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για να περιβάλλεις τον χώρο για μια 

ομάδα ή έναν κύκλο γυναικών ή μια Κόκκινη Σκηνή.   

Καθώς εργάζεσαι με το κορδόνι-προσευχή  

θα μεγαλώνει σε μέγεθος και σε ενέργεια και 

θα γίνεται ένας όμορφος τρόπος να δημιουργείς και να ορίζεις  

έναν ιερό θηλυκό χώρο. 

 Ανακαλύπτοντας τα Αρχέτυπά σου: 

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 
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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. 
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