Meditacije ženskih arhetipa u Globalnom Womb Blessingu

Dočekujući arhetip Majke
Meditacija “Prihvaćanje seksualnosti”
U iščekivanju ljetnog arhetipa - Majka
Sjeverna polutka

Globalni Womb Blessing u svibnju

Južna polutka

Globalni Womb Blessing u listopadu

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




U bilo koje doba tijekom ljeta, dok su Zemljine energije Majke snažne.
U vrijeme punog Mjeseca, kada je Mjesec u energijama Majke.
Za vrijeme ovulacije, kada si utjelovljenje energija Majke.

O meditaciji “Prihvaćanje seksualnosti”
Cvijeće je predivan odraz ljepote i senzualne prirode naše
ženske seksualnosti. Ono nam pokazuje da je naša seksualna
priroda lijepa kada je otvorena i da je ovdje da se gleda,
njeguje i uživa.
Tradicionalno viđenje i moderno promoviranje mogu
ograničiti i naštetiti našem viđenju ženske seksualne energije.
Vrijeme je da dozvolimo našem cvijetu seksualnostida se
otvori i da ga mi prihvatimo u svoj njegovoj ljepoti i uživamo u
načinu na koji on prirodno izražava sebe u našim životima.
Oslobođene od straha, ograničenja i očekivanja, možemo
otkriti našu istinsku seksualnu svetost.
Ako na dan Globalnog Womb Blessinga ovuliraš dok
sudjeluješ u meditaciji ‘Prihvaćanje seksualnosti’, to može biti
posebno moćno, jer si tada u istoj energiji kao i Majka Zemlja.
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Meditacija “Prihvaćanje seksualnosti”
Nakon primanja globalnog Blagoslova Maternice, sudjelovanja u meditaciji Zraka Mjesečine i
Dijeljenje Blagoslova, spremna si za Prihvaćanje seksualnosti.
Prije nego što započneš meditaciju trebat će ti cvijet ili buket cvijeća položen ispred tebe.
Zatvori oči i dovedi pažnju na svoje tijelo.
Vidi ili znaj da se tvoj energetski centar maternice nalazi u donjem dijelu trbuha. Duboko
udahni i opusti taj dio tijela.
Otvori oči i usmjeri pogled u cvijet ispred sebe.
Cvijeće je lijep odraz naše Božanske Ženstvenosti.
Dok udišeš, udahni ljepotu cvijeta:
U sebi reci: „ Udišem ljepotu ovog cvijeta u svoju maternicu“.
Znaj da su tvoje tijelo i tvoja seksualnost lijepi. ( pauza )
Sada udahni nježnost i miris latica.
U sebi reci: „Udišem senzualnost ovog cvijeta u svoju maternicu“.
Znaj da je tvoja tjelesna senzualnost tvoj prirodni ženski put za povezivanje sa
svijetom. ( pauza )
Udahni otvorenost cvijeta.
U sebi reci: „Udišem otvorenost ovog cvijeta u svoju maternicu“.
Znaj da te tvoja tjelesna seksualnost otvara svijetu za davanje i primanje. ( pauza )
Udahni energiju ljubavi i života koji okružuju tvoj cvijet.
U sebi reci: „Udišem ljubav i život ovog cvijeta u svoju maternicu“.
Znaj da je tvoja seksualnost energija ljubavi i života. ( pauza )
Sada zamisli ili znaj kako polažeš cvijet u svoju maternicu.
Osjeti da tvoja seksualnost i senzualnost ne trebaju biti skrivene u tami već otvorene
na svijetlu. ( pauza )
Osjeti da su tvoja seksualnost i senzualnost lijepi odrazi Božanskog Ženstva koji se
poštuju i u kojima se uživa.
( pauza )
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Znaj da kao i cvijeće naša seksualnost i senzualnost dolaze u puno različitih oblika i
svaki ima svoju vlastitu ljepotu i svetost.
( pauza )
Tijekom dana dovedi pažnju na cvijet u svojoj maternici i dozvoli njenoj ljepoti i energijama
da teku kroz tebe i tvoje kretanje, izražavanje i tvoju komunikaciju sa svijetom.

Kada se osjetiš spremnom završiti meditaciju:
Završi meditaciju zahvaljujući Božanskom Ženstvu i cvijetu:
Zahvaljujem Božanskom Ženstvu na ljepoti mog tijela, mojoj senzualnosti i seksualnosti.
Blagoslovi me da mogu rasti u potpunom prihvaćanju ovog lijepog i svetog dijela sebe.
Zahvaljujem ovom cvijetu za njegove darove senzualnosti, seksualnosti, ljubavi i života i
molim da se ove energije polože u moju maternicu i rastu u ravnoteži sa mnom.

Nasmiješi se ☺

Popij vodu iz svoje Zdjele Maternice, jedi i slavi!

Nakon meditacije
Stavi cvijet negdje gdje ćeš ga vidjeti kako bi te podsjećao i povezivao sa seksualnom senzualnošću
tvoje maternice u svakodnevnom životu.

U grupi:
Možeš pripremiti jedan cvijet za svaku ženu ili možete imati veliki buket cvijeća u centru kruga na
kojeg će žene usmjeriti pažnju. Na kraju meditacije možeš dati svakoj ženi cvijet da ga ponese sa
sobom kući.

Prijevod: Sandra Volčanšek
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