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Διαλογισμός	Αρχετύπου	

Ειδικό	έτος	10ης	επετείου	

Διαλογισμός	καλωσορίσματος	της	Γητεύτρας	
 

Διαλογισμός του Αρχετύπου της Γητεύτρας 
Καλωσορίζοντας το Αρχέτυπο της Γητεύτρας, το Αρχέτυπο του Φθινοπώρου 
Βόρειο Ημισφαίριο Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας® Αυγούστου 
Νότιο Ημισφαίριο Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας® Φεβρουαρίου 

 

Πότε	μπορώ	να	κάνω	τον	διαλογισμό;	

Ίσως να θέλεις να πάρεις μέρος στον ακόλουθο διαλογισμό μετά τον «Διαλογισμό Μοιράσματος» ή 
μετά τον Διαλογισμό Ευλογίας Γης-Γιόνι.  

Εκτός από το να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον Διαλογισμό της Γητεύτρας σε συνδυασμό με την Word 
Womb Blessing (Παγκόσμια Ευλογία Της Μήτρας), μπορεί επίσης να θέλεις να κάνεις τον 
διαλογισμό:  

• οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του φθινοπώρου όταν οι ενέργειές της Γητεύτρας 
της Γης είναι δυνατές  

• κατά τη φθίνουσα σελήνη (χάση), όταν η Σελήνη βρίσκεται στις ενέργειες της Γητεύτρας 

• κατά τη διάρκεια της προεμμηνόρροιας, όταν ενσαρκώνεις τις ενέργειες της Γητεύτρας. 

 

Σχετικά	με	τον	διαλογισμό	

Αρκετά συχνά φοβόμαστε τις ενέργειες της Γητεύτρας γιατί είναι ισχυρές, μεταμορφωτικές, 
ενστικτώδεις, και απεριόριστες. Οι ενέργειες της Γητεύτρας βιώνονται συχνά ως αρνητικές και 
ανεξέλεγκτες, γιατί η Γητεύτρα μάχεται για την προσοχή μας και για να αποδεχτούμε αυτήν και την 
κυκλική μας φύση. 
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Αλλά όταν ανοιγόμαστε στην Γητεύτρα και αφήνουμε την μεταμορφωτική της μαγεία να ρέει, τότε 
συνδεόμαστε μαγικά με τον κόσμο και γινόμαστε πιο διαισθητικές, δημιουργικές, και 
ενδυναμωμένες μέσα στις σεξουαλικές και αισθησιακές μας ενέργειες. Η δύναμη της 
διαμορφώνεται πάντα μέσα από αγάπη, και μόνο όταν η Γητεύτρα δεν είναι ευπρόσδεκτη και δεν 
αγαπιέται από εμάς, τότε φαίνεται να μην αγαπάει.  

Ίσως να θέλεις να έχεις ένα όμορφο σκουρόχρωμο σάλι για να το τυλίξεις γύρω σου στο τέλος του 
διαλογισμού. Επίσης να έχεις κάτι ωραίο να φας και να πιείς στο τέλος για να το γιορτάσεις – κάτι 
που να αντανακλά τις ενέργειες της Γητεύτρας.  

 

Ο	Διαλογισμός	
Κλείσε τα μάτια σου και πάρε μια βαθειά αναπνοή.  

Δες, γνώρισε, ή νοιώσε ότι στέκεσαι στην κορυφή ενός ήπιου λόφου δίπλα σε ένα μεγάλο δέντρο. Ο 
κορμός του δέντρου χωρίζεται σε δύο κύρια κλαδιά, και τα κλαδιά είναι γεμάτα κόκκινα, κίτρινα, 
και χρυσόχρωμα φύλλα. 

Ένας φθινοπωρινός άνεμος περικυκλώνει τον λόφο, αποσπώντας κάποια από τα φύλλα από το 
δέντρο και ανεβάζοντάς τα στον γκρι, σκεπασμένο με σύννεφα ουρανό. Ψηλά επάνω, ένα μαύρο 
κοράκι γλιστρά στον άνεμο, κρώζοντας.  

(Παύση) 

Ξαφνικά, η ενέργεια στροβιλίζεται γύρω σου και μέσα σου. Ανασηκώνει απαλά τα μαλλιά σου, και 
το πανωφόρι σου στροβιλίζεται γύρω σου από την ενέργεια και στον αέρα. 

Τεντώνοντας τα χέρια σου και γέρνοντας προς τα πίσω το κεφάλι σου, νοιώθεις μία άγρια 
ελευθερία να διαπερνά το σώμα σου, να κατεβαίνει στα χέρια σου, και να βγαίνει έξω από τις 
παλάμες και τα ακροδάχτυλά σου.  

(Παύση) 

Τα χέρια και οι παλάμες μετατρέπονται σε μαύρα πουπουλένια φτερά και, μεταμορφωμένη από 
την δύναμη, πετάς στον αέρα ως ένα μαύρο κοράκι. 

Ένα γέλιο μετατρέπεται σε κράξιμο καθώς πετάς στον αέρα μέσα από τα σπειροειδή φύλλα και 
πάνω ψηλά από τον λόφο και το δέντρο. 
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(Παύση) 

Ζωντανή και ελεύθερη, πετάς στα ύψη με τον άνεμο, το κέντρο του λαιμού σου ανοίγει καθώς 
φωνάζεις δυνατά την χαρά σου. Το κέντρο της καρδιάς σου ανοίγει καθώς απλώνεις τα φτερά σου. 

(Παύση) 

Η δύναμη στροβιλίζεται γύρω σου και μέσα σου. Και καθώς γλιστράς πίσω προς τον λόφο, η 
κορακίσια μορφή σου επιστρέφει στην ανθρώπινη μορφή και τα γυμνά σου πόδια πατούν απαλά 
πάνω στο μαλακό γρασίδι.  

Τα φύλλα στροβιλίζονται γύρω σου καθώς εισπνέεις ενέργεια στο σώμα σου. Και νοιώθεις το σώμα 
σου αργά να κινείται σε απαλούς κύκλους καθώς η ενέργεια περιστρέφεται γύρω σου. 

(Παύση) 

Τώρα φέρε την συνείδησή σου προς τα κάτω, στην κάτω κοιλιά σου, και δες ή νοιώσε ότι ένα χρυσό 
καζάνι γεμάτο με καθαρό νερό σε κυκλική ροή βρίσκεται στο λίκνο της ζώνης της λεκάνης σου.  

Η κίνηση του νερού έλκει απαλά τα φύλλα που στροβιλίζονται προς το μέρος του και, πέφτοντας 
μέσα στο νερό, περιστρέφονται, λάμποντας με χρυσό φως. 

(Παύση) 

Νοιώσε τον εαυτό σου να είναι στο κέντρο σου μέσα στην κάτω κοιλιά σου. 

Νοιώσε τη θηλυκή ενέργεια και δύναμη να αποκαθίστανται μέσα σου. 

Νοιώσε άνετα και ενδυναμωμένη στην μαγεία του σώματός σου. 

Καθώς το άγχος εξαφανίζεται, η συνείδηση του σώματος αυξάνεται και η αισθησιακή χάρη 
επανέρχεται.  

 (Παύση) 

Χαμογελάς καθώς αναπνέεις πιο βαθειά. 

 

Οι παλάμες και τα δάχτυλα λάμπουν με ενέργεια, και εσύ στέκεσαι ενδυναμωμένη μέσα στην 
προσωπική σου ενέργεια, μέσα στον αισθησιασμό, και τη μαγεία και τη δύναμη σου.  



 
 

 
Αυτοί οι διαλογισμοί είναι μόνο για την προσωπική σου χρήση ή για ομάδες και εκδηλώσεις της Womb Blessing®. Για την 
παροχή άδειας για οποιαδήποτε άλλη χρήση επικοινώνησε στο enquiries@wombblessing.com  
Πνευματικά δικαιώματα © 2022 Μιράντα Γκρέη με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος  4 
 

(Παύση) 

Το κοράκι της Γητεύτρας κουρνιάζει στα κλαδιά του δέντρου από πάνω σου και φωνάζει, 
υπενθυμίζοντάς σου την παρουσία της. Υποκλίνεσαι με βαθύ σεβασμό και ευγνωμοσύνη για την 
παρουσία και τις ενέργειες της. 

(Παύση) 

Φέρε την συνείδησή σου πίσω στο σώμα σου.  

Πάρε μια βαθειά ανάσα. 

Χαμογέλασε στην δύναμη που λάμπει από μέσα σου, στον αισθησιασμό σου, στην αποδοχή του 
σώματός σου.  

Άνοιξε τα μάτια σου.  

 

Στο	τέλος	του	διαλογισμού	

Βάλε το σάλι σου γύρω από τους ώμους σου. 

Ίσως να θελήσεις να χορέψεις μετά από αυτόν τον διαλογισμό για να εκφράσεις τις ενέργειες της 
Γητεύτρας που αφυπνίστηκαν μέσα σου.  

Μετά γιόρτασε με κάτι ωραίο για να φας και να πιείς.  

Εάν είσαι με μία ομάδα, μοιράσου τις εμπειρίες σου.  


