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Καλωσορίζοντας το αρχέτυπο της Γητεύτρας 

Διαλογισμός Δημιουργώντας Αφθονία  

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 πάρεις μέρος στον Διαλογισμό «Δημιουργώντας Αφθονία» σε συνδυασμό με την 

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

• Οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια του φθινοπώρου όταν οι ενέργειες 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 Δημιουργώντας Αφθονία:  

Συνδέσου με την θηλυκές δημιουργικές ενέργειες της 

αφθονίας σου για να δημιουργήσεις τα όνειρά σου. Αυτήν 

την εποχή, των πρώτων καρπών και της συγκομιδής, 

γιορτάζουμε την δύναμη της αφθονίας που υπάρχει μέσα σε 

όλες μας, και σε αυτόν τον διαλογισμό χιλιάδες γυναίκες σε 

όλον τον κόσμο θα σε βοηθήσουν να εκδηλώσεις τα όνειρά 

σου.  

Προτού κάνεις τον διαλογισμό, αφιέρωσε χρόνο για να 

σκεφτείς κάτι που επιθυμείς να φέρεις στην ζωή σου. 

Μπορείς να είσαι συγκεκριμένη για το πώς επιθυμείς να 

εκδηλωθεί αυτή η αφθονία· για παράδειγμα, καλύτερη υγεία 

και ευεξία, περισσότερα χρήματα ή μια νέα εργασία, μια 

σχέση αγάπης, βοήθεια και υποστήριξη, διακοπές ή κάτι που 

θα ήθελες πραγματικά να έχεις.  

Την ημέρα διαλογισμού της Ευλογίας Της Μήτρας μπορεί να 

είναι ιδιαίτερα δυνατή εμπειρία, εάν κατά την διάρκεια του διαλογισμού «Δημιουργώντας Αφθονία» 

είσαι στην προεμμηνορροϊκή σου φάση, γιατί μοιράζεσαι τις ίδιες ενέργειες με την Μητέρα Γη.  
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Ο Διαλογισμός Δημιουργώντας Αφθονία: 

 

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. 

Φέρε τις παλάμες σου μαζί για να φτιάξεις το σχήμα ενός μπωλ (δοχείου) – ένα «Δοχείο Μήτρας». 

Δες ή γνώρισε ότι στα χέρια σου κρατάς τον σπόρο για κάτι νέο. 

Βάλε σε αυτόν τον σπόρο την επιθυμία σου για αφθονία στην ζωή σου και την ευχή σου για 

το πώς θα εκδηλωθεί. 

(Παύση) 

Καθώς σκέφτεσαι για την επιθυμία σου, παρατήρησε πώς ανοίγει η καρδιά σου και γεμίζει 

με χαρά και ευτυχία. 

Επέτρεψε σε αυτήν την ευτυχία να ρέει από την καρδιά σου και να γεμίζει το Μπωλ 

(δοχείο) Μήτρας των χεριών σου με αγάπη.  

(Παύση) 

Τώρα δες ή γνώρισε ότι ο σπόρος στα χέρια σου αντιπροσωπεύει τους σπόρους όλων των 

γυναικών που παίρνουν μέρος σε αυτόν τον διαλογισμό. 

Δες αυτόν τον σπόρο να ακτινοβολεί με μία όμορφη ενέργεια αγάπης, δείχνοντας την 

σύνδεσή του με όλες αυτές τις γυναίκες.  

(Παύση) 

Φέρε την συνείδησή σου στην πανσέληνο πάνω σου.  

Νοιώσε, γνώρισε ή δες το φως της σελήνης να ρέει επάνω σου και προς τα κάτω μέσα από 

τα χέρια σου για να γεμίσει το μπωλ (δοχείο) των χεριών σου με φως. 

Να γνωρίζεις ότι ευλογείς και εκδηλώνεις τις επιθυμίες όλων των γυναικών που παίρνουν 

μέρος και ότι αυτήν την στιγμή, κάθε γυναίκα ευλογεί επίσης την επιθυμία σου με το φως 

της σελήνης.  

(Παύση) 

Να γνωρίζεις ότι για κάθε γυναίκα που παίρνει μέρος, ο σπόρος της αφθονίας της αρχίζει 

να αφυπνίζεται και να αναπτύσσεται με αγάπη και σεληνόφως.  
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Να γνωρίζεις ότι η ευλογία του φωτός της σελήνης σε συνδυασμό με την πρόθεση χιλιάδων 

γυναικών σε όλον τον κόσμο έχει αφυπνίσει την αφθονία σου… και ότι αυτή θα εκδηλωθεί 

στην ζωή σου.  

 

 

Όταν νοιώσεις έτοιμη να ολοκληρώσεις τον διαλογισμό: 

Για να ολοκληρώσεις αυτόν τον διαλογισμό, φέρε την συνείδησή σου στο Δέντρο Της 

Μήτρας σου και μεγάλωσε τις ρίζες του μέσα στην γη. Κούνησε απαλά τα δάχτυλα των 

χεριών και των ποδιών σου και άνοιξε τα μάτια σου – και χαμογέλασε.  

Τώρα φέρε την αγάπη και την αφθονία έξω, μέσα στον κόσμο, και μοιράσου την! 

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

 

Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για να «δημιουργήσεις» την επιθυμία σου, απλά χαλάρωσε και 

απόλαυσε το να λαμβάνεις όλη την αφθονία που σου στάλθηκε κατά τον διαλογισμό. 

 

Σε μια ομάδα 
 
Μπορείς να ζητήσεις από τις γυναίκες που συμμετέχουν να εκτυπώσουν ή να κόψουν σε απόκομμα 

την εικόνα που αντιπροσωπεύει αυτό που επιθυμούν να δημιουργήσουν στην ζωή τους και να την  

φέρουν στην ομάδα. Οι γυναίκες μπορούν να κρατήσουν την εικόνα στο μπώλ των χεριών τους 

κατά την διάρκεια του διαλογισμού και να την πάρουν σπίτι τους για να την χρησιμοποιήσουν ως 

ένα μέσο εστίασης για την καθημερινή πρακτική που δίνεται παρακάτω.  

 

Συνεχίζοντας την αφθονία σου: 

Για να διατηρήσεις το να αντηχεί η δόνηση της εκδήλωσής σου στον κόσμο, μπορείς να 

ακολουθήσεις αυτήν την άσκηση τον μήνα μετά την Ευλογία.  

Κάθε μέρα κάθισε χαλαρή για περίπου 5-10 λεπτά κρατώντας τα χέρια σου στην θέση Δοχείο 

Μήτρας και: 

Δες, γνώρισε, νοιώσε ή φαντάσου ότι υπάρχει μία πανσέληνος επάνω σου. Χαλάρωσε 

καθώς το όμορφο φως της ρέει μέσα από την αύρα σου και πάνω στο δέρμα σου. 

Επέτρεψε στις παλάμες σου να γεμίσουν με σεληνόφως, και χαλάρωσε. 



The Worldwide Womb Blessing® Female Archetype Meditations 

 

Copyright © 2016-2018 Miranda Gray. 
 

 
4 

Να γνωρίζεις ότι η ενέργεια της Worldwide Womb Blessing (Παγκόσμιας Ευλογίας Της 

Μήτρας) συνεχίζει να θεραπεύει θετικά τα πρότυπα σου γύρω από την αφθονία· ότι 

αφυπνίζει εκ νέου τις θηλυκές σου ενέργειες της έμπνευσης, της δημιουργικότητας, της 

αγάπης και του πάθους· και ότι βοηθάει στην δημιουργία των μαγικών επιθυμιών που 

νοιώθεις στην καρδιά και στην ψυχή σου. 

Στο τέλος της άσκησης, χαμογέλασε και επέτρεψε την γεμάτη αγάπη αφθονία της θηλυκής 

σου ψυχής να λάμψει μέσα από εσένα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.  

 

 

 

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, 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. 

 


