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Διαλογισμός	Αρχετύπου	

Ειδικό	έτος	10ης	επετείου	

ΝΕΟΣ	«Διαλογισμός	Μοιράσματος»	

	

Πότε	μπορώ	να	κάνω	τον	διαλογισμό;	
Ίσως να θέλεις να πάρεις μέρος στον ακόλουθο διαλογισμό αφού λάβεις την Παγκόσμια Ευλογία 
Της Μήτρας – στα 20 λεπτά μετά την ώρα. Άφησε περίπου δέκα λεπτά για τον διαλογισμό. 

Στην αρχή, τοποθέτησε το σάλι σου πάνω στο κεφάλι και στους ώμους σου για να δημιουργήσεις 
έναν ιερό χώρο. 

 

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

Νοιώσε, γνώρισε ή δες ότι λούζεσαι σε απαλό σεληνόφως. 
 
(Παύση) 

Πάρε μία βαθειά αναπνοή.  

Και δες, ή γνώρισε, ότι στέκεσαι στις ρίζες ενός τεράστιου δέντρου που ακτινοβολεί απαλά με μία 
απαλή λευκή ενέργεια. Δύο μεγάλα κλαδιά φτάνουν ψηλά μέσα στον νυχτερινό ουρανό, και είναι 
γεμάτα με φύλλα και αστέρια και γαλαξίες.  
 
(Παύση) 

Οι μεγάλες ρίζες υφαίνουν ένα περίπλοκο σχέδιο γύρω από το δέντρο και ρέουν έξω προς στον 
χώρο. Γνωρίζεις ότι στέκεσαι πάνω σε ένα ιερό σύμβολο υφασμένο από τις όμορφες θηλυκές 
ενέργειες του σύμπαντος.  

(Παύση) 

Στις ρίζες κάθεται ένα πλήθος γυναικών ντυμένες στα λευκά. Το κέντρο της μήτρας κάθε γυναίκας 
λάμπει με ένα απαλό λευκό φως. Και το κέντρο της μήτρας κάθε γυναίκας συντονίζεται με τις άλλες 
γυναίκες μέσα από τις ρίζες του δέντρου.  
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Καθώς κοιτάς στο βάθος συνειδητοποιείς ότι δεν βλέπεις αστέρια, αλλά δισεκατομμύρια γυναίκες 
με τα ακτινοβόλα κέντρα της μήτρας τους.  

Μέσα στην καρδιά και στην μήτρα σου γνωρίζεις ότι περιβάλλεσαι από το Κύκλο των Αδερφών. 
Κάθε γυναίκα συνδέεται με την άλλη και με τις ιερές θηλυκές ενέργειες του Συμπαντικού Δέντρου 
της Μήτρας.  

Είμαστε ένα σχέδιο. 

(Παύση) 

Κοίταξε προς τα κάτω και δες ότι φοράτε λευκά ράσα. Και δες ή νοιώσε ότι η κάτω κοιλιά σου 
λάμπει με ένα όμορφο απαλό λευκό φως.  

Νοιώσε την καρδιά σου να ανοίγει. 

(Παύση) 

Κάθεσαι στην ρίζα που βρίσκεται κάτω από εσένα. Η ενέργεια ρέει από την ρίζα προς τα πάνω μέσα 
στο κέντρο της μήτρας σου και το γεμίζει. 

Το κέντρο της μήτρας σου ανταποκρίνεται στην ενέργεια, διευρύνεται προς τα έξω προς όλες τις 
κατευθύνσεις και γίνεται ένα με το ιερό θηλυκό σχέδιο όλων των γυναικών. 

(Παύση) 

Ανάπνευσε και αφέσου.  

Είσαι σπίτι.  

(Παύση) 

Ανάπνευσε και άφησε τα όλα να φύγουν.  

Ανήκεις. 

(Παύση) 

Ανάπνευσε και αφέσου.  

Είσαι αυτή που είναι γραφτό να είσαι. 

(Παύση) 

Τώρα να έχεις συνείδηση της Πανσελήνου πάνω από εσένα στα κλαδιά του Συμπαντικού Δέντρου 
της Μήτρας.  

Το φως της ρέει επάνω σου και μέσα σου, και λάμπεις με το φως της.  
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Καθώς λούζεσαι σε σεληνόφως, νοιώσε το να λάμπει από το κέντρο της μήτρας σου, από το κέντρο 
της καρδιάς σου, και από όλο σου το είναι μέσα στον Συμπαντικό Κύκλων των Αδερφών.  

(Μεγάλη παύση) 

Να γνωρίζεις ότι στις ρίζες και κάτω από το δέντρο είμαστε κόρες του Θεϊκού Θηλυκού, και είμαστε 
όλες αδερφές. 

Φέρε τα φυσικά σου χέρια μαζί σε θέση προσευχής, και πες μέσα στην καρδιά σου: 

«Είθε όλες οι γυναίκες να νοιώσουν αυτήν την όμορφη σύνδεση μεταξύ τους. Και είθε όλες 
οι γυναίκες να γνωρίζουν και να σέβονται το ότι είναι αδερφές.»  

«Είθε όλες οι γυναίκες να νοιώθουν αυτήν την όμορφη σύνδεση με το Θείο Θηλυκό. Και 
είθε όλες οι γυναίκες να γνωρίζουν ότι είναι η έκφρασή του στον κόσμο.»  

«Είθε όλες οι γυναίκες να βιώσουν την ιερότητά τους, την ομορφιά και την δύναμή τους, 
και την εσωτερική τους ειρήνη και αγάπη.»  

«Και είθε όλες οι γυναίκες, τώρα και στο μέλλον, να αφυπνιστούν και να περπατήσουν με 
αυτήν την αγάπη του Ιερού Θηλυκού στις καρδιές τους και στις μήτρες τους στον 
καθημερινό κόσμο.» 

Πάρε μία στιγμή για να νοιώσεις βαθειά ευγνωμοσύνη και αγάπη για το Θεϊκό Θηλυκό.  

(Παύση) 

Βάλε τα φυσικά σου χέρια πάνω στην κάτω κοιλιά σου.  

Πάρε μια βαθειά ανάσα. 

Μεγάλωσε τις ρίζες του Δέντρου της Μήτρας σου βαθειά μέσα στην Γη. 

(Παύση) 

Άνοιξε τα μάτια σου.  

Μείνε ακίνητη για μερικά λεπτά και λούσου στα όμορφα συναισθήματα που σε διαπερνούν. 
Κοίταξε γύρω σου με μάτια που βλέπουν το φως του Θεϊκού Θηλυκού και το σχέδιο του στον 
κόσμο. Χαμογέλασε. 


