Meditacije ženskih arhetipa u Globalnom Womb Blessingu

Dočekujući arhetip Vještice
Meditacija “Iscjeljivanje Majki pretkinja”
U iščekivanju zimskog arhetipa - Vještica
Sjeverna polutka

Globalni Womb Blessing u listopadu

Južna polutka

Globalni Womb Blessing u svibnju

Kada raditi ovu meditaciju?
U sljedećoj meditaciji možeš sudjelovati nakon meditacije “Zrake mjesečine” i
“Meditacije dijeljenja”.
Osim što ‘Iscjeljivanje Majki pretkinja’ možeš raditi uz Globalni Womb Blessing, ovu
meditaciju također možeš raditi:
•

U bilo koje doba tijekom zime, dok su Zemljine energije Vještice snažne.

•

U vrijeme tamnog Mjeseca, kada je Mjesec u energijama Vještice.

•

Za vrijeme mjesečnice, kada si utjelovljenje energija Vještice.

O meditaciji ‘Iscjeljivanje Majki pretkinja’
U našim kostima, u našoj DNK, nosimo obrasce naših
drevnih Majki pretkinja – kroz mitohondrijsku liniju. To je
DNK koja se prenosi s majke na njene kćeri i sinove, ali
samo ju njezine kćeri mogu prenijeti na sljedeću
generaciju. Ova meditacija je usmjerena na iscjeljivanje
linije od maternice – maternici, naše mitohondrijske
linije nasljeđivanja.
Putem naše duboke stanične memorije povezane smo s
našim Majkama pretkinjama, s njihovom traumom, boli i
patnjom, ali i njihovom snagom, hrabrošću, izdržljivošću
i mudrošću. Ako se vratimo daleko unatrag u prošlost,
vidjet ćemo da ljudska rasa potječe od brojčano vrlo
male populacije. Zato, kada velika grupa žena šalje
iscjeljenje dovoljno daleko unatrag u prošlost, preko
svoje maternica-maternici linije, one također rade na
iscjeljivanju te linije za sve u sadašnjosti. Zato
meditacija ‘Iscjeljivanje Majki pretkinja’ donosi snažno
iscjeljivanje za svih.
U sjevernjačkim tradicijama je Samhain ili Haloween proslava kojom se obilježava doba
prelaska Majke Zemlje iz arhetipa Čarobnice u arhetip Kron - Vještica.
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To je ujedno najbolje vrijeme za putovanje u podzemni svijet – zemlju predaka, radi
iscjeljenja naše majčinske linije predaka i oslobađanja te ponovnog vraćanja njezine
ljepote, čari, snage i mudrosti u naše sadašnje živote.
Za ovu meditaciju trebat će ti fizički simbol – figurica koja će predstavljati tvoju žensku
liniju – tvoju majku, kćer, baku, prabaku, ...
Po želji, svoju lutkicu možeš detaljno
ukrasiti ili je izraditi vrlo
jednostavno, kao običan štapić
umotan u komadić tkanine poput
ovih „lutki pretkinja“ na slici, koje
je izradila jedna Moon Mother iz
Austrije.
Ako na dan Globalnog Womb
Blessinga imaš mjesečnicu dok
sudjeluješ u meditaciji ‘Iscjeljivanje
Majki pretkinja’, to može biti
posebno moćno, jer si tada u istoj
energiji kao i Majka Zemlja.
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Meditacija „Iscjeljivanje Majki pretkinja“
Za ovu meditaciju trebat će ti tvoja lutkica ili lutkice pretkinja i komadić bijele vrpce za
svaku lutku.
Nakon primanja globalnog Blagoslova Maternice, sudjelovanja u meditaciji Zraka
Mjesečine i Dijeljenje Blagoslova, spremna si za Iscjeljivanje Majki pretkinja.
Postavi svoju lutkicu(lutkice) između svojih „Zdjelica Maternica“, tako da zdjelica s
vodom bude s lijeve, a zdjelica sa svjećicom s desne strane.
Poveži se sa svojim Stablom Maternice i pusti korijenje duboko u Zemlju. (Pauza)
Vidi, znaj ili osjeti prekrasan puni Mjesec iznad sebe, osjeti ga kako te kupa svojom
srebrnom svjetlošću. (Pauza)
Budi svjesna ili zamisli kako oko tebe, okupane Mjesečinom, stoje žene iz tvoje
majčinske linije predaka. (Pauza)
Pogledaj kako izgledaju.
Neke dolaze iz nedavne prošlosti, druge su iz davnina. Neke možda čak iz dalekih
vremena prvih obiteljskih zajednica ljudi.
Čuj njihov glas, njihovu mudrost i pjesmu koju donose.
Osjeti njihovu ljubav, jer u ovom času one su sve tvoje majke. (Pauza)
Budi svjesna da su tvoje Majke pretkinje ujedno i pretkinje drugih žena u svijetu.
Mi smo sve sestre u zajedničkoj obitelji žena kroz sva vremena. Iscjeljujući svoju
liniju iscjeljujemo i sve druge.
Duboko udahni i položi prste na područje maternice tvoje lutkice.
U sebi ili na glas reci:
„Neka ljubav Božanske Majke iscijeli sve moje Majke pretkinje i čitavu moju
majčinsku liniju.
Neka se svi genetski obrasci i stanična memorija iscijele.
Neka se svi energetski zapisi i grupna sjećanja iscijele.
Neka se ljubav i mir vrate meni i mojoj liniji.
Neka moje Majke koračaju uz mene u ljepoti i ljubavi.“
Zamisli puni Mjesec na svakom dlanu. Dozvoli da mir i ljubav Božanskog Ženstva
protječe kroz tebe, tvojim rukama u lutku. (Pauza)
Osjeti ili zamisli kako se duboko u tebi obrasci iscjeljuju, a ti se nježno i duboko
transformiraš. Osjeti kako ti se otvara srce i s ljubavlju prima u zagrljaj tvoje
Majke. (Pauza)

Kada si spremna završiti meditaciju:
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Uzmi bijelu vrpcu i omotaj je oko svoje lutke. To je simbol iscjeljivanja tvoje
majčinske linije i obnavljanja tvoje autentične i slobodne ženstvenosti. Izgovori
naglas ili u sebi:
Hvala vam Majke, na životu koji ste mi dale,
na vašoj hrabrosti pri rađanju vaših kćeri - mojih majki,
na tijelu koje ste mi sve vi dale
i na svemu vašem što izražavam i iznosim na svijet,
na vašoj nadarenosti, vašim talentima i sposobnostima
i na vašoj mudrosti koja leži duboko u mojim kostima.
Nikada nisam sama, jer vi ste uz mene.
Volim vas i hvala vam.

Vrati pažnju u tijelo. Duboko udahni i promrdaj prstima na rukama i nogama.
Otvori oči, duboko udahni. I nasmiješi se ☺

Popij vodu iz svoje Zdjele Maternice, jedi i slavi!

U grupi
Ako želite, sve žene mogu staviti svoje lutkice u krug, na oltar ili sveto mjesto, dok slavite
nakon meditacija.

Što s lutkicama nakon meditacije:
Ovisno o materijalu od kojeg si napravila svoje lutkice, možeš ih:
•

Vratiti natrag Majci Zemlji, pokapajući ih.

•

Postaviti na oltar ili policu – kao podsjetnik na tvoje ženske pretkinje.

Možda možeš izložiti svoje lutkice pretkinje na polici tijekom tvoje faze mjesečnice, kako
bi izrazila štovanje svoje mjesečnice i svoju vezu preko krvi (DNK) i maternice sa svojim
ženskim pretkinjama.
Svoje lutkice možeš uključiti i u obiteljske proslave ili sezonska slavlja.
Lijepo je povezati se s našim Majkama pretkinjama i na ostale dane punog Mjeseca te
koristiti lutkice za fokus kada nam je potrebno malo podrške ili vodstva.
Naše pretkinje su s nama, i duhovno i fizički – u našim maternicama i našoj DNK – i dio su
svega što u našem životu činimo!
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