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Καλωσορίζοντας το αρχέτυπο της Κόρης 
 

Διαλογισμός Ανανέωσης Της Μήτρας 

Καλωσορίζοντας το αρχέτυπο της Κόρης, το αρχέτυπο της Άνοιξης  

Βόρειο Ημισφαίριο Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας Φεβρουαρίου 

Νότιο Ημισφαίριο Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας Αυγούστου 

 

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 «Ανανέωσης Της Μήτρας» σε συνδυασμό με την 

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

• Στην αρχή της άνοιξης όταν οι ενέργειες της Κόρης της γης αφυπνίζονται. 

• Στην πρώτη θέα της ημισελήνου που μεγαλώνει ή καθώς αυτή αυξάνεται στις ενέργειες της 

Κόρης.  

• Όταν τελειώνει η έμμηνος ρύση σου και ξαναγεννιέσαι στις ενέργειες της Κόρης.  

 Σχετικά με τον Διαλογισμό Ανανέωσης Της Μήτρας 

Το Σύμπαν ρέει σε κύκλους· ο κύκλος των αστεριών στο 

νυχτερινό ουρανό, ο κύκλος των εποχών, της Σελήνης, της 

παλίρροιας, της ζωής και των γυναικών. Κάθε νέος κύκλος 

αρχίζει μετά από μία φάση χαμηλής ενέργειας και ακινησίας, 

και σε αυτήν την μαγική στιγμή μεταξύ του ενός κύκλου και 

του επόμενου έχουμε την ευκαιρία να καθαρίσουμε, να 

ανανεωθούμε και να αφήσουμε το παρελθόν πίσω μας.  

Ο Διαλογισμός «Ανανέωση Της Μήτρας» δεν είναι καθαρισμός 

γιατί η μήτρα είναι «ακάθαρτη» αλλά γιατί είναι στην φύση 

μας να κρατάμε παλιά περιοριστικά πρότυπα, παλιά 

συναισθήματα, και παλιές συναισθηματικές και σωματικές 

μνήμες – πράγματα που δεν χρειαζόμαστε πλέον και που 

συχνά μας κρατάνε και μας περιορίζουν. Μας δίνεται αυτό το 

δώρο· ένας χρόνος για να αφήσουμε αυτά τα θέματα και να 

εισέλθουμε στο νέο κύκλο πιο ελαφριές και πιο λαμπερές.  

Την Ημέρα Ευλογίας Της Μήτρας μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυνατή εμπειρία, εάν κατά την διάρκεια 

του διαλογισμού «Ανανέωση Της Μήτρας» είσαι στην φάση πριν την ωορρηξία σου, επειδή 

μοιράζεσαι τις ίδιες ενέργειες με την Μητέρα Γη.  
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Ο διαλογισμός Ανανέωση Της Μήτρας 

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 

Αρχετύπου. 

Χρειάζεται να έχεις τα Μπωλ (δοχεία) Μήτρας σου μπροστά σου. 

Κλείσε τα μάτια σου και πάρε μια βαθειά αναπνοή. Φέρε την συνείδησή σου στην φυσική 

σου μήτρα ή στο ενεργειακό κέντρο της μήτρας. 

Δες, γνώρισε ή νοιώσε ότι βαθειά μέσα στα νερά της μήτρας σου βρίσκεται μία λαμπερή 

Σελήνη. (Παύση) 

Να έχεις επίγνωση της Σελήνης από πάνω σου, και άφησε το φως της να ρέει προς τα κάτω 

μέσα από το κέντρο της κεφαλής σου, μέσα από την καρδιά σου και μέσα στην μήτρα σου. 

Τοποθέτησε τα δύο πρώτα δάχτυλα του ενός χεριού σου πάνω από την περιοχή της μήτρας 

σου. 

Δες ή νοιώσε την σύνδεση μεταξύ της Σελήνης από πάνω και της Σελήνης μέσα στην μήτρα 

σου. (Παύση) 

Κρατώντας τα δάχτυλά σου στην θέση αυτή, φέρε την επίγνωσή σου στην Σελήνη από 

πάνω.  

Πες μέσα στο μυαλό σου ή δυνατά: 

Αφήνω όλες τις σωματικές πληγές και εισπνέω καλοσύνη και αγνότητα 

Εισέπνευσε το φως της Σελήνης προς τα κάτω μέσα στην μήτρα σου. Καθώς εκπνέεις 

κανονικά, παρατήρησε την Σελήνη μέσα στην μήτρα σου να μεγαλώνει σε φως και λάμψη. 

(Παύση) 

Φέρε και πάλι την επίγνωσή σου στην Σελήνη από πάνω σου. Πες μέσα στο μυαλό σου ή 

δυνατά: 

Αφήνω όλες τις συναισθηματικές πληγές και τις συνδέσεις με αρνητικές ενέργειες, 

και εισπνέω αγάπη και ομορφιά μέσα στην μήτρα μου. 

Ανάπνευσε το φως της σελήνης μέσα στην μήτρα σου και παρατήρησε την ακτινοβολία να 

μεγαλώνει γεμίζοντας όλη την κάτω κοιλιά σου. (Παύση) 

Φέρε την επίγνωσή σου στην Σελήνη από πάνω σου. Πες μέσα στο μυαλό σου ή δυνατά: 

Αφήνω όλη την ενοχή και τον ψυχικό πόνο, και εισπνέω αγάπη και χαρά μέσα στην 

μήτρα μου.  
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Εισέπνευσε το φως της σελήνης μέσα στην μήτρα σου και παρατήρησε το φως να 

μεγαλώνει για να γεμίσει όλη την κάτω κοιλιά σου. (Παύση) 

Φέρε την επίγνωσή σου στην Σελήνη από πάνω σου. Πες μέσα στο μυαλό σου ή δυνατά: 

Αφήνω ό,τι υπήρξε και όσα δεν χρειάζομαι πια, 

και εισπνέω αγνότητα, καλοσύνη, αγάπη και ειρήνη μέσα στην μήτρα μου και μέσα 

στον κόσμο.  

Εισέπνευσε το φως της σελήνης μέσα στην μήτρα σου και παρατήρησε την λάμψη να 

απλώνεται σε όλον τον κόσμο.  

(Παύση) 

Όταν είσαι έτοιμη, άφησε την λάμψη της Σελήνης στην μήτρα σου να μειωθεί μέχρι να δεις 

απλά μια νέα και όμορφη μήτρα να λάμπει απαλά με φως.  

Όταν νοιώσεις έτοιμη να ολοκληρώσεις τον διαλογισμό: 

Ανέπτυξε τις ρίζες του Δέντρου Της Μήτρας σου βαθειά μέσα στην Γη. Πάρε μια βαθειά αναπνοή 

και άνοιξε τα μάτια σου και χαμογέλασε ☺ 

Δες το κερί στο Μπωλ Μήτρας σου ως ένα σύμβολο του φωτός στην καινούργια μήτρα σου.  

Άγγιξε το νερό στο άλλο Μπωλ Μήτρας σου και ακούμπησε το στην κάτω κοιλιά σου. 

Τώρα φέρε την ακτινοβολία του Θείου Θηλυκού και της ανανεωμένης μήτρας σου έξω στον 

κόσμο.  

Πιες το νερό του Μπωλ Μήτρας σου και φάε και γιόρτασε! 

 

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 σου, 
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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. 

 

 

  

 

  


