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Καλώς	ήρθες	στο	Αρχέτυπο	της	Σοφής	Γριάς	(και	Παλιόγριας)	

Διαλογισμός  Θεραπείας των Μητρικών Προγόνων (Μητρικής 
Προγονικής Γραμμής) 
Καλωσόρισες στο Αρχέτυπο της Σοφής Γριάς (και Παλιόγριας) του 
Χειμώνα 
Βόρειο ημισφαίριο Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας Οκτωβρίου 
Νότιο ημισφαίριο Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας Μαΐου 

 

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 Θεραπείας των Μητρικών Προγόνων» σε 
συνδυασμό με την Word Womb Blessing (Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας), μπορείς επίσης να 
κάνεις τον διαλογισμό: 

• Οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του χειμώνα όταν οι ενέργειες της Σοφής Γριάς (και 
Παλιόγριας) της Γης είναι δυνατές.  

• Κατά την άδεια σελήνη, όταν η σελήνη είναι στις ενέργειές της Σοφής Γριάς (και 
Παλιόγριας). 

• Κατά την διάρκεια της έμμηνου ρύσης όταν ενσωματώνεις τις ενέργειες της Σοφής Γριάς 
(και Παλιόγριας).  

Σχετικά	με	τον	διαλογισμό	«Θεραπεία	των	Μητρικών	Προγόνων»	
 
Μέσα στα οστά μας, μέσα στο DNA μας, κρατούμε τα 
πρότυπα (μοτίβα) της αρχαίας Μητέρας Πρόγονοι – τη 
γραμμή των μιτοχονδρίων. Αυτό είναι το DNA που περνά από 
μία μητέρα στις κόρες και στους γιούς της, αλλά μόνο οι 
κόρες της μπορούν να το περάσουν στην επόμενη γενιά. 
Αυτός ο διαλογισμός εστιάζει στο να θεραπεύσει την γραμμή 
από-μήτρα-προς-μήτρα, την μιτοχονδριακή γενεαλογίας μας. 

Βαθειά μέσα στο DNA και την κυτταρική μας μνήμη, είμαστε 
συνδεδεμένες με τις Μητρικές Προγόνους μας· με τα 
τραύματα, τον πόνο, και τις δυσκολίες τους, αλλά επίσης και 
με την δύναμη, το θάρρος, την επινοητικότητα και τη σοφία 
τους. Εάν πάμε πολύ πίσω στον χρόνο θα δούμε ότι η 
ανθρώπινη φυλή προέρχεται από ένα πολύ μικρό πληθυσμό. 
Έτσι όταν μία μεγάλη ομάδα γυναικών στέλνει θεραπεία 

αρκετά πίσω 



The Worldwide Womb Blessing Female Archetype Meditations 
 

Copyright © 2016-2018 Miranda Gray. 
2 

 

στον χρόνο μέσω της γραμμής τους από-μήτρα-προς-μήτρα, στέλνουν επίσης θεραπεία μέσω αυτής 
της γραμμής σε όλους στο παρόν. Αυτό κάνει τον διαλογισμό «Θεραπεία των Μητρικών Προγόνων» 
μια πολύ δυνατή θεραπεία για όλους. 

Στο παράδοση του Βορρά, το Σαμχέιν (Samhain) ή Χάλοουιν (Hallowe’en) είναι ο εορτασμός της 
Μητέρας Γη καθώς περνάει από το αρχέτυπο της Γητεύτρας σε αυτό της Σοφής Γριάς (και 
Παλιόγριας). 

Είναι επίσης η καλύτερη εποχή για να ταξιδέψουμε στον Κάτω Κόσμο, τη γη των προγόνων, για να 
θεραπεύσουμε την μητρική μας γραμμή και να απελευθερώσουμε την ομορφιά, τη μαγεία, την 
δύναμη και την σοφία αυτής της γραμμής στις ζωές μας. 

Για αυτόν τον διαλογισμό θα χρειαστεί να δημιουργήσεις φυσικές αναπαραστάσεις της γυναικείας 
σου γραμμής – την μητέρα, κόρη, γιαγιά, προγιαγιά σου, κ.λπ 

Αυτές μπορεί να είναι όσο 
λεπτομερείς θέλεις, ή τόσο απλές 
όσο με ένα κομμάτι λεπτού ξύλου 
τυλιγμένο με ύφασμα όπως οι 
«κούκλες των προγόνων» που 
απεικονίζονται εδώ, δημιουργία 
μιας Αυστριακής Moon Mother 
(Μητέρας Σελήνη). 

Την Ημέρα Ευλογίας Της Μήτρας 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα δυνατή 
εμπειρία εάν έχεις έμμηνο ρύση 
κατά την διάρκεια του 
διαλογισμού «Θεραπεία των 
Μητρικών Προγόνων» επειδή μοιράζεσαι τις ίδιες ενέργειες με την Μητέρα Γη. 

 

Διαλογισμός	Θεραπείας	των	Μητρικών	Προγόνων	 
Αφού έχεις λάβει την Worldwide Womb Blessing (Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας) και έχεις πάρει 
μέρος στον «Διαλογισμό Μοιράσματος» και στον Διαλογισμό Ευλογίας Γης-Γιόνι, είσαι έτοιμη να 
κάνεις τον Διαλογισμό Αρχετύπου.  

Για αυτόν τον διαλογισμό, θα χρειαστείς την «κούκλα πρόγονο» σου ή κούκλες, και μία λευκή 
κορδέλα ή νήμα για κάθε κούκλα. 

Τοποθέτησε την/τις κούκλα/ες ανάμεσα στα Μπωλ (δοχεία) Μήτρας – το δοχείο με το νερό στα 
αριστερά, και το δοχείο με το κερί στα δεξιά. 
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Κάνε την σύνδεση σου με το Δέντρο της Μήτρας σου και μεγάλωσε τις ρίζες σου βαθειά 
μέσα στην Γη. (Παύση) 
 
Δες, γνώριζε ή νοιώσε ότι επάνω από εσένα βρίσκεται η πιο όμορφη Πανσέληνος, και σε 
λούζει σε ένα ασημί φως. (Παύση) 
 
Να έχεις συνείδηση ή φαντάσου ότι ολόγυρά σου στέκονται οι γυναίκες της μητρικής 
γραμμής σου, λουσμένες στο φως της Σελήνης. (Παύση) 
 
Παρατήρησε πώς φαίνονται. 
 
Κάποιες έρχονται από το πρόσφατο παρελθόν. Άλλες από το αρχαίο μας παρελθόν. Κάποιες 
ακόμη και από τις πρώτες μακρινές οικογένειες της ανθρωπότητας. 

Αφουγκράσου τις φωνές τους, τη σοφία τους και το τραγούδι που φέρνουν. 

Νοιώσε την αγάπη τους, γιατί σε αυτόν τον χώρο είναι όλες οι μητέρες σου. (Παύση) 

Να έχεις συνείδηση ότι οι Μητρικές Πρόγονοι σου είναι επίσης οι πρόγονοι άλλων 
γυναικών στον Κόσμο. Είμαστε όλες αδερφές της ίδιας οικογένειας γυναικών σε όλη τη 
διάρκεια του χρόνου. Θεραπεύοντας την δική σου γραμμή θεραπεύεις την γραμμή των 
άλλων. 

Πάρε μια βαθειά ανάσα, και βάλε τα δάχτυλά σου πάνω από την περιοχή της μήτρας της 
κούκλας σου.  

Πες δυνατά ή από μέσα σου: 

Ζητώ η αγάπη και η θεραπεία της Θείας Μητέρας να δοθεί σε όλες τις Μητρικές 
Προγόνους μου και στην μητρική μου γραμμή. 

Είθε όλα τα γενετικά πρότυπα και οι κυτταρικές μνήμες να θεραπευτούν. 
Είθε όλες οι ενεργειακές μνήμες και η συλλογική μνήμη να θεραπευτεί. 
Είθε η αγάπη και η ειρήνη να αποκατασταθούν σε εμένα και στην γραμμή μου. 
Είθε οι Μητέρες μου να περπατούν μαζί μου εντός της ομορφιάς και της αγάπης.  

Δες ή φαντάσου πανσελήνους στην παλάμη καθενός από τα χέρια σου. Άφησε την ειρήνη 
και την αγάπη του Θείου Θήλυ να ρέει μέσα από εσένα, μέσα από τα χέρια σου και μέσα 
στην κούκλα. (Παύση) 

Νοιώσε ή φαντάσου βαθειά μέσα σου, ότι τα μοτίβα σου θεραπεύονται και ότι 
μεταμορφώνεσαι απαλά και βαθειά. Νοιώσε την καρδιά σου ανοιχτή με αγάπη να 
αγκαλιάζει τις Μητέρες σου. (Παύση) 
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Όταν νοιώσεις έτοιμη να ολοκληρώσεις τον διαλογισμό: 

Πάρε τη λευκή κορδέλα και δέσε τη γύρω από την κούκλα σου. Αυτό είναι ένα σύμβολο της 
θεραπείας της μητρικής γραμμής σου και της αποκατάστασης της αυθεντικής και 
ελεύθερης θηλυκότητάς σου. Πες δυνατά ή μέσα σου: 

Μητέρες σας ευχαριστώ όλες για την ζωή που μου δώσατε, 
για το κουράγιο σας μέσα από όλες τις αντιξοότητες να γεννήσετε τις κόρες σας – 
τις μητέρες μου,  
για το σώμα που όλες μου δώσατε 
και τις όψεις σας που δείχνω στον κόσμο, 
για τα δώρα και τα ταλέντα και τις ικανότητές σας 
και για την σοφία σας που βρίσκεται βαθειά μέσα στα οστά μου. 

Δεν περπατώ ποτέ μόνη μου γιατί είστε μαζί μου. 

Η αγάπη και η ευγνωμοσύνη μου. 

Φέρε την συνείδησή σου μέσα στο σώμα σου. Πάρε μια βαθειά ανάσα και κούνησε τα 
δάχτυλα των χεριών και των ποδιών σου. Άνοιξε τα μάτια σου, πάρε μια βαθειά αναπνοή. 
Και χαμογέλασε J 

Πιες το νερό από το Μπωλ (δοχείο) Μήτρας σου και φάε κάτι και γιόρτασέ το! 	

Σε	μία	ομάδα	

Μπορεί να θέλεις να ζητήσεις από κάθε γυναίκα να τοποθετήσει τις κούκλες της σε έναν κύκλο, σε 
ένα βωμό ή σε ένα ιερό χώρο, ενώ γιορτάζετε μετά τους διαλογισμούς. 

Τι	να	κάνεις	τις	κούκλες	σου	μετά	τον	διαλογισμό:	

Ανάλογα με τα υλικά από τα οποία έφτιαξες τις κούκλες σου μπορείς να τις: 

• Δώσεις πίσω στην Μητέρα Γη θαύοντας τες. 
• Τοποθετήσεις στο ιερό σου ή σε ένα ράφι – ως υπενθύμιση των θηλυκών προγόνων σου. 

Μπορείς να εκθέτεις επίσης τις κούκλες των προγόνων σου σε ένα ράφι κατά την διάρκεια της 
φάσης της έμμηνου ρύσης σου για να τιμήσεις την περίοδο σου και να αναγνωρίσεις την σύνδεσή 
σου μέσω της γραμμής του αίματος (DNA) και της μήτρας σου με τις γυναίκες προγόνους σου. 

Μπορεί να θέλεις επίσης να συμπεριλάβεις τις κούκλες σου σε οποιαδήποτε οικογενειακή ή 
εποχιακή γιορτή. 

Είναι επίσης ωραίο να επανασυνδεόμαστε με τις δικές μας Μητρικές Προγόνους στις άλλες 
Πανσελήνους, και να χρησιμοποιούμε τις κούκλες ως εστίαση όταν χρειαζόμαστε λίγη στήριξη ή 
καθοδήγηση. 
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Οι πρόγονοι μας είναι μαζί μας τόσο πνευματικά όσο και σε φυσικό επίπεδο – στις μήτρες και στο 
DNA μας – έτσι είναι μέρος όλων όσων κάνουμε στην ζωή! 

 

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 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 «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. 


