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Trezește-te, draga mea!
Trezește-te, dragul meu!
Amintește-ți...
Nu este nimic de învă at.
Nimic din afara ta, de care să ai nevoie.
Tot ce ai nevoie să tii. Să fii. Să folose ti. Să cuno ti. Să n elegi.
Tot este deja n tine.
Este nevoie doar să i aminte ti.
Cere să i aminte ti, draga mea, dragul meu...
Cere să se trezească n tine ACUM memoria ancestrală
nregistrată n fiecare dintre celulele tale, despre CINE e ti i
despre DE CE ai ales să fii aici, acum, n aceste timpuri.
n tăcere n ntuneric a fel ca o sămân ă care poartă n ea ia a
i a teaptă tăcută i plină de pace O
n care
OPA
a ncepe să urce către lumină
ere să ocupi tronul su eran al propriei tale Fiin e
i cere să fii inută de mână i idată tot timpul de către unicul
Ade ăr care e istă
A P
ra a mea, re e te-te
ra ul meu, re e te-te
ai tii că
e ti ubirea
ai tii, i i aminte ti
ă tot ce este ne oie că să dai la o parte oalul separării este
A AP
imte Pământul sub tălpile oale Pri e te cel mai apropiat copac
prin oc ii inimii Arata-i amei Pământ inima ta pură nima ta
curată
Aminte te- i
u pentru asta ai enit
u din acest moti i pentru aceste remuri ai ales să ii
Pentru aceste timpuri Pentru aceste sfâr ituri Pentru toate
aceste e- nceputuri Pentru că oul să se nască
Pentru că Ade ărul să re ină
Pentru toată Frumuse ea, aici, din nou
Pentru toată ubirea
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Dragi Suflete curajoase,
Bun venit n c l toria dedicat
Restabilirii Suveranit ii propriei noastre
Fiin e.
răim remuri de mult timp anun ate
unicii i bunicile ancestrali orbesc despre
asta n profe iile lor
impurile n care Pământul se a scutura
din străfunduri i tot ceea ce nu ser e te
ubirii a fi scos la i eală pentru a fi pri it
n oc i i purificat
impurile n care a trebui să trecem prin
noaptea nea ră a neiubirii noastre, pentru a
a ne re ntoarce n locul din noi n care
sen a noastră Pură pulsea ă i ne c eamă
să o ntrupam

c

- spune
art olle n cartea sa, oul Pământ
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A fi crea i după c ipul i asemănarea lui
umne eu nseamnă asta că suntem
ubire Pură imic i nimeni nu poate
ter e sau anula puritatea esen ei noastre
u o putem pierde reodată, orice s-ar
ntâmpla, orice am face sau ni s-ar face
ar da, putem uita cine i ce suntem n
fapt, am uitat de mult timp
a, putem ascunde strălucirea i minună ia
esen ei noastre, n spatele straturilor i
straturilor de răni, de neiertări, de traume,
de ale eri născute din ne tiin ă, din lipsă
de discernământ, din neiubire de sine
nsă tocmai faptul că esen a noastră di ină
nu poate fi pierdută sau tirbită reodată
face ca orice rană să poată fi indecată,
oricât de adâncă i de dureroasă ar fi
acă ale em asta
acă c emăm asta
acă ne desc idem, cu smerenie i
dedicare, către a fi pătrun i de ra ia
i ină, până n străfundul celulelor

ste inocen ă, bucurie, creati itate,
spontaneitate, este nsu i mpulsul plin
de iubire al rea iei, care e istă pentru a se
dărui, pentru a e perimenta, pentru
a se e pansiona, n i mai multă iubire
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Cum ne re ntoarcem n
mod con tient la A fi de
Inim Pur ?
ntotdeauna, primul pas este nten ia
i când ancorăm această inten ie n inimă i
o comunicăm ni ersului, următorul pas
este Purificarea
Aici, n procesul de Purificare, ne re ăsim
Acum a ni el personal i la ni el planetar
Pământul ntre se purifică, i fiecare dintre
noi mpreună cu a
om călători mpreună, prin procesul de
Purificare
esc idem i cură ăm nima
esc idem i eliberăm Pântecul
esc idem Fiin a toată, pentru a lucra cu
ama i ină Aurie i cu lac
adonna
om FA
PA
n corp, n uter, n
inimă, n minte i n aura noastră, pentru ca
să putem să ne au im din nou propriul
uflet
e om reconecta pas cu pas la fiecare
dintre cele 4 elemente care alcătuiesc ia a
e om redescoperi pre en a si pulsa ia
năuntrul nostru arurile i medicina
e om scufunda cu blânde e i ascultare
năuntrul propriei noastre Feminită i,
inte rând tot ceea ce am descoperit
i, la final, om desena fiecare arta propriului uter, primind
de la n elepciunea care ne locuie te
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idare pentru urmatorii pa i c iar

Această călătorie este pentru nimi
ura oase, este pentru acele nimi care ale
să ser ească ubirea i Ade ărul mai presus
de orice, orice ar fi
e or tre i n noi răni ec i, om intra
fiecare n procese personale, om fi
mpreună pas cu pas, tra ersând prin ăile
noastre interioare ntotdeauna, cu cât dăm
mai mult n acest proces -pre en ă,
autenticitate, de o iune - cu atât primim
mai mult napoi
om lucra n fiecare moment cu două
aspecte primordiale ale amei i ine
, marea
purificatoare, puterea fantastică a ubirii
i ine care nlătură tot ceea ce nu suntem
i nu ne apar ine, tot ce mpiedică propriul
nostru uflet să ină Acasă
A
, pură
ratie i ină care ne alimentea ă cu
ubire, ne ine n bra e, ne picură nectar n
toate rănile i reali ea ă iracole ntr-o
secundă

i elul la care lucrăm nsă a fi unul
preponderent al isterului Feminin, acela
care nu poate fi descifrat cu mintea
ra ională, nu poate fi accesat intelectual, ci
se simte cu inima i cu pântecul i
răspunde unei sin ure ibra ii inten ia
pură, autentică, n iubire, de a ne
reconecta cu noi n ine, cei ade ăra i

A
A

I

om c ema puterea i ma ia amei
Pământ să ne ină de mână i să ne
acompanie e Acesta este un proces care
lucrea ă cu ambele aspecte i ine n noi Femininul i asculinul acre

7

Cuprins

8

11
12
14
17
24
32
3
43
4
1
2
54
2
8
74

Calendarul Spiralei „Ne heamă Pământul”
Alchimia interioar prin lucrul cu Mama Aurie și cu Black Madonna
- Scăldarea în Grația Divină, invocarea Mamei Aurii
- Calea radicală a Vindecării prin comuniune cu Madonna Neagră
Drumul către Autenticitate - Recăpătarea Adevăratului nostru Eu
Recuperarea suveranită ii uterului
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Crearea spa iului sacru i a altarului
Rugăciunea Doamnei
Baia de ierburi
Baia de pelin
Baia de apă lunară binecuvântată
Baia de trandafiri
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- Softness
- andala terului
- Rugăciune către ama ivină
- Invocare către propriul uflet
n final
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Calendarul Spiralei
Ne Cheamă Pământul
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Calea radicală a Iubirii
Alchimia interioar
prin lucrul cu Mama Aurie
și cu Black Madonna
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Scăldarea în Grația Divină
Invocarea Mamei Aurii
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Mama Divin .
on tiin a Feminină a rea iei, reatoarea, ama, ea din Pântecul căreia, infu at de
on tiin a atălui, s-a născut tot ceea ce are Formă
in multiplele aspecte ale amei i ine, ama Aurie olden ot er este Ar etipul
purei ra ii i ine, ompasiunii, unătă ii, lânde ii, aspectul miraculos al pre en ei
feminine di ine care i picură nectarul indecător n orice rană i mbră i ea ă n iubirea
ei totul, di ol ând până i cea mai ncrâncenată re isten ă
ra ia i ină Aurie a amei, atunci când cur e peste noi, ne lasă n pur e ta , cu corpul
incapabil să se mi te, cu lacrimi de recuno tin ă i iubire iroindu-ne pe obra i, cu fiecare
celulă străbătută de miliarde de fire electrice
ra ia i ină Aurie a amei este făcătoare de miracole i semnal clar că o mare
transformare urmea ă n ie ile noastre
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ama Aurie este ea care ne ia de mână i
ne conduce pas cu pas, plină de răbdare i
compasiune, pe drumul napoi către Acasă,
către propria noastră sen ă n noi, i tot
a este cea care ne ine de mână i n bra e
atunci când trecem prin cele mai
ntunecate i dureroase por iuni de drum
e ro , te ro nu mă părăsi, te ro nu mai
pleca de lân ă mine, te ro , reau să te simt
a a mereu, mereu i spuneam, n timp ce
toată Fiin a mea era pătrunsă de Fiin a i,
de enind na
u te părăsesc niciodată, iubita mea
iubită
unt cu tine mereu, c iar i atunci când
cre i că te-am abandonat sau te-am uitat
u te uit i nu te abandone niciodată
unt cu tine, n tine, mereu
oar respiră adânc i c eamă-mă, simtemă
ă ăse ti n nima ta urată

n moment de cone iune profundă cu
ama Aurie, un episod de ra ie i ină
care cur e peste noi este ntotdeauna i n
scurt timp urmat de ntâlnirea directă i
cople itoare cu lac
adonna
a i cum primim ntâi combustibilul
de ubire de care a em ne oie, semnalul,
portalul desc is către o noua etapă de
pirală descendentă, mai adânc nspre
oi, ca să putem trece prin mbra din
noi, inte rand-o
i după aceasta infu ie aurie, ine aspectul
de purificare ale aceleia i ame i ine, ca
să ne ba e n ma ina de spălat
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Iubirea care este Moarte,
întru Renaștere Calea radicală a vindecării
prin comuniune cu
Madonna Neagră
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Cine este Madonna Neagră?
adonna ea ră, lac
adonna, oamna ea ră, Pântecul ntunecat al amei
Pământ, idul e ru, ali - este aspectul on tiin ei Feminine a rea iei - ama i ină
care transformă, purifică, transmută i di ol ă tot ceea ce nu suntem, ce nu mai ser e te,
ce ne separă de Ade ăr, ce ne separă de propria noastră con tiin ă de iubire or anică,
autentică, este area ransformatoare, pe drumul către reasumarea i re ntruparea
propriului nostru uflet i in n corp uman
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i n acest Pântec re enim ciclic, dacă O
c emăm i i permitem, de fiecare dată
când a un em la o nouă etapă din drumul
nostru către e pansiune, către reamintire,
către i mai multă ntrupare autentică a
ade ăratei noastre esen e di ine

Din Pântecul ntunecat al Mamei Divine
am venit cu to ii.
n acest Pântec revenim, atunci când facem
trecerea către alte planuri.
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ucrăm fără să tim cu lac
adonna n
fiecare lună, când ne coboară sân ele sacru
din uter către Pământ i de fiecare dată
când trecem printr-o noapte nea ră a
sufletului
ar n remurile pe care le trăim acum,
lucrăm cu lac
adonna la ni el planetar
- Planeta Pământ i fiecare uflet care
trăie te acum pe Pământ trecem mpreună,
la ni el lobal i indi idual, prin Pântecul
adonnei e re

um planul ori inar pentru Fiin a mană este acela
de a trăi n totală cone iune cu ntrea a a ie a
ie ii, c emarea amei Pământ către a ne reaminti
ine untem cu ade ărat este constantă onstant
este i spri inul pe care ni-l oferă pentru a ne
re ntoarce la A fi ubire Pură, iar această re-de enire
se petrece din două direc ii simultan
- prin ra ie i ină picurată
peste noi de nsă i ama i ină i prin lucrul
con tient i dedicat cu lementele sau edicinas
a radas care compun tot ceea ce este ia ă pe
Pământ Foc, Pământ, Aer, Apă i reinte rarea n
ibra ia Ori inară, Or anică a aiei
- prin inten ia i permisiunea de
Purificare i indecare a rănilor noastre, a
traumelor, neiertărilor, separării, a dorin ei
con tiente sau incon tiente de ră bunare, prin
autentica ubire de ine i ale ere de a fi n er iciul
ntre ii ie i
Acestea duc pas cu pas la ele area frec en ei noastre
ibra ionale i ne face ă Fim ine untem
escoperim că ceea ce face cu ade ărat diferen a nu
este ceea ce FA
, ci ceea ce
, la ni el
ibra ional, i această emana ie este cea care desc ide
portalul din nou către one iunea reală cu aia i cu
ntrea a atrice a ie ii
Această călătorie nu poate fi for ată, răbită, nu poate
fi păcălită, nici mimată
ine conduce călătoria de re enire la planul ori inar
al nocen ei fiecăreia dintre noi este nsă i
C
pre entă n fiecare dintre noi i
n ritmul i la ni elul la care
fiecare dintre noi este pre ătită i
predată oii i ine - n fiecare moment
eea ce ne re ine nouă este, din nou, I
A-ul
nostru otărât i repetat pentru reconectare reală,
pentru a ser i Ade ărul i ubirea, mai presus de
orice, orice ar fi
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eea ce ne re ine nouă este desc iderea
noastră totală de a ne lăsa Purificate,
desfăcute n bucă i, spălate i readuse n
contact cu tot ceea ce doare i nu a fost
ncă iertat i inte rat ste P
A A
constantă n bra ele n elepciunii i ale
ubirii mai nalte, pe care nu le putem
controla, nici conduce, nici pătrunde cu
mintea ra ională, anali ând i
intelectuali ând
eea ce ne re ine nouă este dispo i ia
noastră onestă i completă de a ne dărui
ubirii Pure i isterului Feminin, puterii
arii ame i ciclurilor ei de ia ăoarte- ia ă, care sunt constante, pe
Planeta Pământ i n ni ersul ntre
Atunci când ne desc idem cu ade ărat
către acest proces, iar asta se ntâmplă
A A
ufletul nostru
dă semnalul că a enit momentul, suntem
luate de mână i conduse pas cu pas de
lac
adonna, ama ea ră, Pântecul
ntunecat al Pământului, ntr-o pirală
descendentă
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atura nsă i ncepe să lucre e cu noi i n
noi, Purificând, desfăcând, cură ând i
nlăturând tot ceea ce nu suntem, ce nu ne
ser e te, ce nu ne repre intă Aducând la
lumină toate aspectele din noi care au
ne oie să fie ă ute, indecate, mbră i ate,
inte rate n iubire
Acest proces poartă numele de
o e t at is eat , iar pe
parcursul lui om muri i om rena te
constant, cicluri i cicluri mai profunde de
disolu ie i purificare, urmate de rena tere,
cre tere, e pansiune, atin erea de noi
ni eluri de con tiin ă, fiin are i capacitate
ntrupată de a ubi
ele două aspecte fundamentale ale amei
i ine - ama Aurie i ama ea ră lucrea ă mereu mpreună, din clipa n care
propriul nostru uflet spune de multe ori
nainte ca noi să au im con tient aceasta
oaptă că a enit momentul să ncepem
sau să mai dăm ncă un pas lun pe
drumul către Acasă Pe drumul ntrupării
ufletului i in n corp de om, cu ade ărat
Pe drumul readucerii napoi n noi a
tuturor bucă ilor din propriul suflet, pe
care le-am rătăcit pe drum

ama ea ră desc ide, purifică, e tra e
către lumină, din ntuneric
ama Aurie inundă cu lumină, n
ntuneric
mpreună fac procesul de alc imi are, de
moarte-rena tere, iar n acest proces e istă
o sin ură eie ubirea adicală i ale erea
noastră de a er i ubirea i Ade ărul, mai
presus de orice, orice ar fi
adonna ea ră este cea care ne lasă n
pielea oală, ne duce n toate rănile i
traumele din noi, ne smul e toate
ilu iile, mă tile, falsele identită i, ne
dărâmă to i

stâlpii fal i de sus inere, co-dependen a,
falsa putere i falsa ictimi are, aro an a,
in idia, micimea i mesc inăria, ura i
neiertarea a este cea care nu lasă nici o umbră
nere elată i nici o ascun ătoare nedesc isă
i instantaneu, daca i cerem i i
permitem, cu smerenie, răbdare i
totală predare, fiecare umbră re elată i
ascun ătoare de răni i traume redesc isă
este inundată cu ra ie i ină Aurie, a
amei care ne ine de mână i n bra e
O
P

- eren ertrand
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Drumul către autenticitate recăpătarea adevăratului
nostru Eu
răim ntr-o lume de minciună, falsitate i
alori superficiale
ntr-o cultură n care am fost i suntem
continuu ncura a i să căutam răspunsuri,
re uli i ade ăruri n sus i n afara noastră
ă ne măsuram succesul i aloarea n ceea
ce a em la ni el material, n numărul de
li e-uri primite n social media, n
admira ia i aprecierea enite de la cei din
urul nostru
Am fost i suntem accepta i dacă facem pe
plac, dacă ne supunem, dacă ne ncadram
cumin i i obedien i ntr-o societate n care
este re ula de ba ă i n care ni
se spune permanent ce e bine, ce e rău,
care sunt re ulile pe care e obli atoriu să le
respectam, cum trebuie să ne mbracăm ca
să apar inem, ce trebuie să facem cu
corpurile noastre, cu copiii no tri, cu
educa ia lor i a noastră, ce e corect i
acceptat să sim im i să e primam i ce
să fie respins i catalo at ca
inacceptabil - toată ia a noastră ne este
condusă i diri ată de
, i de
mici copii am n ă at că asta este calea i
nu e istă alta

e nc inăm la un dumne eu care ne
pedepse te dacă nu facem ca el, care i
respin e i i condamnă la c inuri eterne pe
cei al căror dumne eu are un alt nume sau
se mbracă diferit, un dumne eu care ne
spune că trebuie să i urâm pe cei de alte
credin e, ale eri i orientări e nc inăm
unui dumne eu iolent, n numele căruia
se duc ră boaie i se aplică pedepse
capitale, i pentru care, orice am face, tot
nu suntem suficient de buni si demni de
iubire necondi ionată
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răim ntr-o lume n care femeia i bărbatul
sunt ntr-un ră boi permanent, n care nu
mai tim ce nseamnă de fapt a fi femeie n
corp de femeie i a fi bărbat n corp de
bărbat O lume n care fetele trebuie să
poarte ro i băie ii albastru, fetele trebuie
să se poarte frumos i să i cunoască locul,
iar băie ii nu au oie să plân ă i trebuie să
i do edească masculinitatea prin
competi ie, acumulare i a resi itate
răim ntr-o lume de corpuri oale de
con inut, de ima ine strălucitoare n spatele
căreia nu este nimic decât consumerism,
iolen ă, depresie i ură de sine i de
celălalt O lume n care este considerat
normal să c inuim, să omoram i să
mâncam alte fiin e, care nu apar in speciei
umane ă distru em păduri, să poluam
ape, să ani iliam mii de ectare de abitate
naturale cu o biodi ersitate incredibilă,
doar pentru a ne e tinde industriile
producătoare de i mai multe produse de
plastic pentru consum
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i n timp ce marea ma oritate a oamenilor
de pe Planeta Pământ continua să creadă că
asta este normalitatea, să afi e e o fericire
ilu orie i să caute mereu confirmare n
afară, să respecte orbe te re uli i impo itii
e terioare propriei lor autorită i interioare
i să se ncadre e ntr-un sistem menit să
ne folosească i să ne transforme n scla i
n timp ce fu de toată durerea pricinuită
la ni el de uflet de atâta minciună,
refu iindu-se n te nolo ie, se , substan e,
mâncare, ecrane mici i mari, conflicte
constante n rela ie, s oppin , politică,
cri e sociale i ilu ia sal ării omenirii
e istă niste oameni i sunt tot mai
mul i , care facem ale erea cura oasă i
radicală de a ne ntoarce aten ia spre
năuntru
ei care ale em să pri im către mie ul
Fiin ei noastre, căutând ade ărul i
răspunsurile n noi i pă ind prin toate
umbrele i neiubirile din noi, către entrul
ufletului ubirii

Această cale include n e ală măsură femei
i bărba i, i presupune di ol area
con tientă i ciclică napoi n aura
ea ră a Pântecului - sau n Pântecul
adonnei e re, al amei Pământ acela i loc de unde ne-am născut, la ni el
uantic i de unde ne putem re-na te,
desprin ându-ne n felul acesta din falsa
matrice
unt mul i cei care au pă it pe această cale
naintea noastră, enind din multe culturi
i linii spirituale, i isus ristos i aria
a dalena sunt referin ele pe care le
cunoa tem i le recunoa tem cu to ii

Pe acest drum, deloc u or i nici scurt,
ale em, din nou i din nou, să ne
desc idem către ubire, oricât de mult ar
durea ceea ce ăsim năuntrul nostru, oricât
de mare ar fi frica, oricât de adânc
ntunericul - este alea n care totul se
di ol ă i este renăscut n ubire, dacă i
dam oie i cerem asta cu toată Fiin a
ie ile trăite doar la suprafa a Fiin ei
noastre, doar la suprafa a rănilor i
durerilor din noi, ne men in ntr-un loop
infinit de falsă fericire, urmată de furie,
triste e, depresie, e o ia ă de luptă
constantă i de re isten ă continuă
n timp ce procesul de scufundare n noi
este un proces care ne duce prin toate
straturile de rani, traume, dureri, acorduri
de protec ie, uitare i fu ă făcute cu noi
n ine i cu entită i din afara noastră a un ând mai adânc i mai adânc, ca i cum
am săpa ntr-un sit ar eolo ic, la
ade ăratele comori dinăuntrul nostru
a ade ăratul oi, la recuperarea tuturor
acelor parti din ufletul nostru pe care leam uitat, le-am pierdut, le-am trădat, le-am
ândut, le-am abandonat, n aceasta ia ă i
n multele noastre ie i anterioare

Aceasta cale este cea a Iubirii Radicale. Este
calatoria eroului si e eroinei.
Este calea ruperii de un sistem fals de valori,
de o “normalitate” pe care o recunoastem
ca inumana, este calea revenirii la Viata in
comuniune cu Pamantul si cu toate fiintele vii,
este calea reintoarcerii la A Fi de Inima Pura.

ste un drum n pirală, nu unul liniar
ste ne oie de ncredere, de răbdare i de a
permite timpului di in, misterios i ma ic,
să ne conducă i să ne re ele e, e act atunci
când suntem ata pentru ncă un ni el al
piralei descendente

Este un drum n Spiral , nu unul liniar.
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rumul napoi către entrul Fiin ei
noastre poate părea un parado - căutăm
indecare, căutăm mai multă i mai
palpabilă ncorporare a Ade ărului
ufletului nostru, dar se pare că tot ce
ăsim cel pu in pentru un timp este
rupere n bucă i, disolu ie, e plo ie i
implo ie
ai ales dacă am trăit toată ia a n mă tile
noastre de strălucire, po iti itate, pace,
succes i năl imi spirituale i lume ti, i n
ncercarea de a i sal a pe ceilal i, pe măsură

ce aceste mă ti cad - succes, ambi ie, false
speran e i proiecte, falsă putere i strălucire
- acest proces se simte ca i cum am da re
pe toate planurile e simte ca un e ec
personal
oate fricile noastre cele mai adânci ies la
i eală, n timp ce ncet i pas cu pas rupem
contractele con tiente i incon tiente făcute
pentru a primi alidare i aprobare, pentru
a ne sim i iubi i i accepta i de cei din afara
noastră

C

- o o-Pa urner,
ememberin Oursel es ome
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n timp ce a ansăm pas cu pas i ne reconectăm, acest proces
ncepe să se arate că unul cu ade ărat eliberator - la ni el
celular i de uflet ncepem n sfâr it să ne edem pe noi
n ine, dincolo de toate rolurile, compromisurile, abandonul de
sine i neiubirea de sine, pe care le-am tot practicat de când am
ie it din burta mamei

C
C
C

ncepem treptat să ne descoperim
sălbatice, orbind cu cura , spunând
lucrurilor pe nume, spontane, mpăcate i
prietene cu alurile de ener ie care ne
străbat, cu furia noastră, cu durerea din
noi, cu pasiunea, se ualitatea i cu ne oile
noastre primare
nei lumi care trăie te ntr-o cu că foarte
strâmtă, libertatea pe care ncepem să o
descoperim n noi nsene poate părea o
nebunie
ncepem să ne redescoperim mai pline de
ia ă, mai pline de o iubire care i ora te
din centrul pieptului i care rea să se
mpărtă ească cu ceilal i n loc să ia de la
ceilal i
escoperim că, ncet ncet, iubim mai mult
i mai autentic, sim im mai mult i mai
real, plân em mai mult i mai eliberator,

spunem
mai mult i mai clar, i că ia a
noastră ncepe să facă sens, mai mult i mai
constant
escoperim că ncet ncet ncepem să ne
ocupăm locul nostru unic n lume i că
manifestăm e presia fiin ei unice i măre e
care suntem de fapt
escoperim că nu mai putem fi min i i ă
nu mai credem tot ce ni se spune ă nu
mai putem fi manipula i ă nu mai putem
face rău i că nu mai rem ă ne este mai
u or să iertăm i să eliberăm ă facem pace
ă pri im n oc i i să sim im compasiune
escoperim că ia a noastră se simplifică i
că a em de fapt ne oie de mult mai pu ine
lucruri
ă prietenii rămân mai putini, dar sunt
buni i ade ăra i
29
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escoperim că ne este dra să stăm cu
copiii no tri i cu partenerii no tri,
mpreună, să ne ascultăm, să ne
mbră i ăm, să mpărtă im iubire
ă
rela iile noastre poartă n ele ibra ia
palpabilă a ntimită ii, a ulnerabilită ii, a
cone iunii de la uflet la uflet
escoperim că ne umplem de fericire n
mi locul naturii, că ne emo ionea ă până la
lacrimi un apus de soare, că animalele,
insectele i păsările ncep să se apropie n
mod natural de noi i că respectam i iubim
n e ală măsură fiin ele mici i mari, ă ând
n ele piritul care le ocupă
escoperim că ia a este făcută din micile
detalii, simple i de i cu i, i descoperim
că ne oprim din aler ătură, n ă am să
mer em la pas, să pri im n ur i să
âmbim, pur i simplu, fară moti
escoperim că ne este tot mai pu ină frică
i când ne este frică, respirăm adânc i o
pri im n oc i, o ascultăm, o n ele em,
stăm de orbă cu ea i trecem prin ea
escoperim că a em discernământ
ă
proiectam mai pu in i că ne ilu ionam mai
pu in ă isam mai nalt i mai cura os i
că, miraculos, isele noastre ncep să se
mplinească

e descoperim mai umani, mai fire ti, mai
naturali i mai simpli ai frumo i i mai
cinsti i escoperim cum ia a ne de ine
dra ă i blândă i că trăim cum a ntr-o
dimensiune paralelă cu nebunia din care
am făcut parte până nu de mult i care
ncă u ernea ă lumea din urul nostru
escoperim că trăim n lume, dar nu mai
facem parte din ea i că aducem n lume
amprenta i semnătura unicită ii noastre,
cu care putem modifica ibra ia din urul
nostru doar F
oar pentru că suntem alinia i din nou cu
Ade ărul ufletului ostru

escoperim că ncepem să tim să ne
ale em luptele i lucrurile pentru care
merită să facem efort, i cele pe care este
mai n elept să le lăsăm să se duca
escoperim că ia a este făcută pentru a o
trăi ntr-o formă de complicitate ma ică i
sincronică cu ni ersul, că a ne aude, ne
răspunde i ne ine de mână, subtil i ferm
n acela i timp
31

32

Recuperarea
suveranității uterului
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Am fost crea i n perfec iune, ntr-o stare a
iubirii - radina denului n latină, ortus
radină nseamnă Pântec
Pântecul denului este un spa iu primordial
feminin de pură i imaculată con tiin ă
Până când la un moment dat am că ut din
acest stadiu de on tiin ă Primordială a
Pântecului ca realitate ntrupată, palpabilă Am
de enit separa i de on tiin a ie a Pre en ei
ubirii n oi
ărba i i femei, deopotri ă, am fost pe deplin
implica i i complici n această cădere,
n ârtindu-ne ntr-o re ea de răni, aler ătură
după falsă putere i falsă lumină, căutând să i
dominăm pe ceilal i pentru propriul nostru
câ ti
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unt multe teoriile care ncearcă să e plice de
ce s-a ntâmplat asta, de ce Fiin ă mană,
o
creată ca Fiin ă ma ică, complet conectată cu
ursa, de ubire Pură i de o putere infinită, a
uitat cine este, s-a separat de a nsă i, n
uitare
atastrofe precum manipulare enetică,
scla ie sub domina ia fiin elor inor anice din
planuri astrale, in a ii inter-dimensionale sau
e traterestre, de astre naturale, epoci de
ea ă etc - fiecare dintre ele atin e n noi o
amintire, un re istru n ropat n oasele i n
celulele noastre, aparent uitat, dar niciodată
pierdut
Adânc, adânc n noi
ce s-a ntâmplat,
ufletele noastre tiu i ne cântă n mod
constant cântecul re ntoarcerii n Ade ăr

n călătoria către ie ul Fiin ei noastre,
condusă de către terul ntunecat al adonnei
e re i permanent infu ată de ra ia i ină a
amei Aurii, accesăm rănile ntre ii umanită i
mpreună cu rănile noastre personale, rănile
armice, rănile familiei de suflet, rănile familiei
noastre biolo ice pe care le-am accesat i
preluat din pântecul mamei noastre i rănile
noastre personale, din aceasta ia ă

iciodată, ama i ină, n infinita ei iubire,
nu ne dă mai mult decât putem duce
om accesa ntotdeauna doar ceea ce ufletul
nostru i ama i ină tiu că suntem ata i
pre ăti i i lucrăm i să inte răm

imic nsă nu este separat
Orice rană purtăm n noi, orice rană am accesa
- totul este permanent interconectat i lucrăm
ntotdeauna cu acele aspecte care se unesc
spiralând prin toate ni elurile e isten ei
noastre - indi iduale, armice, de suflet,
familiale i ale umanită ii ntre i
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n martie 2020, la ec inoc iu, am participat la o ceremonie de A a uasca n a ia, ra ilia, inten ia mea
principală fiind aceea ce a n ele e ce este această pandemie lobală, care n ro ea planeta de la un capat la
altul e se ntâmplă, de fapt ste acest irus un pericol real
iar ine să decime e rasa umană
Purificare, dra a mea iubită Asta mi-a răspuns
ransformare radicală a ni el de celule

ama atunci

eA

e cele mai adânci i ntunecate cotloane

Purificare
Pentru că ufletele noastre, ufletul fiecăruia dintre noi se tre e te din nou la ia ă, dintr-un somn lun , lun ,
i ne c eamă e c eamă ca să ne re- ntrupăm propria sen ă, n acest corp, n această ia ă
Propria nima Pură
e e de făcut,

amă

- am ntrebat-O mai departe

i-a spus fără putin ă de ndoială că acest irus nu este, de fapt, un pericol ă nu are de ce să ne fie frică de
el
ă sin urul pericol e istent de fapt este propria noastră deconectare de natură, de Pământ, de simplu, de noi
n ine, de ceilal i, de propria noastră su eranitate, de ia a or anică i reală econectarea de propriul nostru
uter econectarea de propria noastră inimă
ependen a de artificial e te nolo ie
de ima ine, de beton, de ite ă

e ne- iu

e mâncare de plastic, de rela ii superficiale, de spoială,

e e de facut , am ntrebat, o otind de plâns, sim ind durerea propriei noastre auto de -umani ări până
n mădu a oaselor

P

C

nima pură este sin ura c eie care dă la o parte ălul dintre lumi are re elea ă ade ărata Pre en ă a aiei,
a, a a cum este ea de fapt Asta nu pot pune n cu inte um să pot descrie perfec iunea iubirii di ine
nima Pură este sin ura c eie care duce la ade ărata comuniune cu ot eea e ste iu nima Pură este
ine untem oi de fapt i asta nu se n a ă u se poate studia la cursuri u se imită u se poate fabrica
nima pură se poate doar tre i napoi la ia ă inăuntru nspre afară nima pură este un ni el de ibra ie Pe
care fiecare fiin ă ie l recunoa te instantaneu

nima pură
ar purificarea prin care trecem nimic altce a nu este decât cură area până n mădu a oaselor a tot ceea ce
este pură ibra ie a iubirii, n noi
Procesul nostru de purificare mpreună n pirala e eamă Pământul ncepe cu
O A
O
enită de a ne redesc ide inimile către propria noastră puritate, către propria noastră
inocen ă

C

C

C

C

C

eremonia nocen ei este o practică sacră de
mărturisire , care permite de ăluirea oricăror
ade ăruri reprimate, astfel ncât inima să se poată
desc ide napoi către iubire
A fost practicată n colile iptene ale isterelor timp
de mii ani e spune că n perioada n care aria
a dalena i ama aria au ser it ca preotese ale lui
sis n ipt, ele au practicat eremonia nocen ei n
fiecare diminea ă pentru a- i purifica inimile i a păstra
ec ilibrul interior
eremonia func ionea ă pe principiile psi olo iei
profunde prin afirmarea ne ati ă a mărturisirii de
e emplu, nu m-am trădat subcon tientul este
păcălit să i amintească e enimente, sentimente,
ac iuni pe care le-a ne at pentru a se sim i n si uran ă
ubcon tientul nu recunoa te ne ati e precum nu, nu
am, niciodată a adar tensiunea creată ntre mintea
con tientă i subcon tient desc ide o u ă pentru ca
ade ărul să intre, iar inima să i nlăture armura
eremonia i era dedicată lui a at, ei a-mamă e ipteană primordială, al cărei nume nsemna i n elepciunea
era o oportunitate sacră pentru ini ia i de a se desc ide către o n ele ere mai profundă a ie ii lor i de a- i
desc ide inima către iubire i iertare
eremonia nocen ei nu a fost i nu este despre udecată, a a cum n ele em acum cu ântul a fi rău, re it,
demn de a fi pedepsit etc , ci ea este menită să aducă claritate, onestitate, ade ăr i desc idere napoi către
iubire -a spus că a at atât ca principiu, cât i ca are amă inea uni ersul n ec ilibru i armonie Acesta
este momentul să ne restabilim propriul ec ilibru interior
n tradi ia e ipteană, a at era fânta ei ă a Ade ărului, spiritul pulsatoriu al Ade ărului nsu i, responsabilă
pentru men inerea Armoniei ni ersului a Protectoare a Ade ărului, ea a fost i Protectoarea nimii Pure,
pentru că fără o onestitate completă, nocen a nimii nu poate fi ntruc ipată pe deplin
nima desc isă iubitoare este cea mai puternică For ă a
rea iei, ener ia ei clară răsună ca o emare prin fiecare
dimensiune cunoscută nima Pură este de fapt ener ia
pură a ubirii dreptul nostru din na tere i starea noastră
naturală de A Fi ar, prin răni i traume, to i ducem n
noi bloca e i obstacole, care ne nc id inima, ne-o
prote ea ă i ascund aspecte ale fiin ei noastre n
tărâmurile umbrei

C
C

eremonia nocen ei este o practică puternică pentru
indecarea i cură area nimii ste o practică sacră de
ba ă a colilor de mistere din iptul Antic, care a fost
folosită de mai bine de 000 de ani e tele ori inale
ale ceremoniei au fost ăsite pictate n iero life pe
pere ii templelor antice i ai camerelor funerare ste
cunoscută i sub multe alte nume eremonia nocen ei
nimii, eremonia lui a at, eremonia celor ouă
Ade ăruri, eremonia Ade ărului
eremonia nocen ei cere cel mai nalt an a ament i
cura an a amentul de a edea ade ărul despre noi,
dorin a de a sim i tot ceea ce decur e din aceasta i
cura ul de a ne elibera nima oar făcând asta ne
putem ntoarce la nocen ă prin eliberarea tuturor
udecă ilor despre sine i, prin urmare, despre ceilal i
Pe măsură ce umbrele noastre personale ncep să se limpe ească, e posibil să e perimentăm amintiri din ie i
trecute sau din ie i paralele, amintiri epi enetice ancestrale i amintiri colecti e care urmea ă să fie indecate
i eliberate Pentru că to i suntem conecta i, pe măsură ce noi ne indecăm, colecti ul se indecă
ă ne permitem să cur em cu ceea ce ine - ncercăm n timp ce facem afirma iile să nu ne lăsăm mintea să
creadă Aaa, u nu am făcut niciodată asta dacă apare un sentiment, o amintire sau un răspuns, i
permitem să fie sim it pe deplin o i suntem nul, a a că n sensul cel mai profund am ucis cu to ii, suntem
cu to ii ictime, suntem to i co-creatori n această lume nu putem separa cau a i efectul colecti
Atunci când e perimentăm ni eluri e tinse de con tiin ă ca
n ca ul perien elor in Apropierea or ii , sau n
călătoriile s amanice sau cu plante de putere - de e
A a uasca - reu im să edem i să sim im cu claritate toate
rănile pe care ni le-am cau at nouă nsene sau celorlal i
escoperim nsă că nici o sursă e ternă nu ne udecă ste
doar o e aluare sinceră a modului n care ne-am condus ia a
u mai e loc de ascuns
acă re istăm, poate fi cel mai dureros moment de
confruntare
acă ne predăm, e perimentăm iertarea profundă i
eliberarea profundă de toate consecin ele ale erilor noastre
lipsite de con tiin a iubirii, precum i eliberarea profundă de
toată ina, ru inea i neiubirea de ine pe care le cărăm n
subcon tient ca urmare a acestor ale eri
neori, când ne dăm seama de un ade ăr neplăcut despre noi n ine, a em tendin a de a ne bate, pedepsi,
condamna i arunca ntr-o roapă ncă i mai adâncă a respin erii i neiubirii de noi n ine emu cări,
ino ă ie, ru ine ar cel mai PO A
lucru de re inut n această călătorie este că O suntem
ne ino a i, indiferent de ceea ce am făcut altora i nouă n ine din cau a rănilor noastre
ând ne putem ine pe noi n ine i pe ceilal i n această inocen ă, este mai u or să e plorăm ade ărul fără
teama că fie noi, fie ceilal i suntem răi sau nedemni sau că trebuie să fim pedepsi i ra ostea iartă i
mbră i ea ă totul i pe to i indiferent de ce am făcut sau nu

Ori inile cu ântului udecată nseamnă pur i simplu
clarificare, claritate a percep iei, ec ilibru e referă
la a edea pur i simplu ade ărul unei situa ii i a unei
persoane n mod clar adică a a ea o udecată bună , a
udeca cu preci ie
ste o cunoa tere neutră
eremonia nocen ei nu a fost concepută pentru a
condamna
Frica noastră este cea care a creat acest răspuns i
această interpretare
untem ntr-o buclă de teamă că suntem răi sau
nedemni i că om fi pedepsi i de dumne eu sau de
al ii e opunem ade ărului care ne-ar putea indeca
din cau a acestei frici Am transformat puterea
indecătoare a ade ărului n frica de udecată
eremonia nocen ei i puterea de a face declara ii de
pură inocen ă n timp ce sim im disonan a n inima
noastră, acolo unde ufletul nostru tie că nu am
păstrat această puritate ar trebui să ne u ure e
n cele din urmă, toate mă tile sunt ndepărtate u
mai trebuie să ne prefacem că suntem perfecte sau
complet pure
Putem fi a a cum suntem A
, mbră i ându-ne i
iertându-ne, acceptându-ne i ale ând, din nou i din
nou, să trăim n ubire i n Ade ăr
Adesea or e ista sentimente de recunoa tere
interioară i de pocăin ă, dar i un flu de iertare i
iubire, creând un sentiment de cură are de u urin ă n
inimă
acă ceremonia sau procesul te face să sim i frică,
contractată sau udecată n sensul ne ati sau ei
descoperi că te sim i furioasă i nu rei să te desc i i
către ade ăr, continuă să in i i iubirea să intre

Aminte te- i mereu că e ti n si uran ă, foarte iubită, inocentă
i că
O A
nu e ti nedemnă de ubire
oată lumea n acest cerc te spri ină, te iube te, ama Pamânt te spri ină,
i ină te ine n bra e, aici i n multe tărâmuri

ama

oate aceste emo ii, stări, răspunsuri interne sunt de
fapt o reflectare a propriei noastre udecă i de sine i a
propriilor noastre temeri că suntem rele sau că nu
suntem suficient de bune sau că este ce a profund
rău i re it cu noi i n noi, i de aceea ubirea ne
alun ă
Acesta este un semn că aceste sentimente, răni, udecă i
de sine apar pentru a fi ă ute, indecate i eliberate Fii
delicată cu tine nsă i i mbră i ea ă strâns, strâns
fiecare dintre aceste păr i
e asemenea, merită să ne amintim că nici o fiin ă umană nu este ata sau capabilă să primească ade ărul
absolut n acest moment
Ade ărul ine la noi n pirale i pe măsură ce călătorim prin acest labirint om putea edea multe fe e diferite
ale aceluia i ade ăr n momente diferite
Aminti i- ă să cere i să primi i ade ărul pe care l pute i estiona i pe care sunte i pre ătite să l primi i acum
Fi i de asemenea dispuse să treceti dincolo de orice ade ăr cu care ai lucrat de a n trecut
Poate că acum este timpul să edem i să sim im o altă fa ă a acestui ade ăr, pentru a accesa i a permite o
indecare mai profundă
Folose te această oportunitate a piralei noastre de a edea i sim i toate locurile din inima ta care au fost
nc ise pentru ubire
Fii sinceră i responsabilă cu tine nsă i cu pri ire la modul n care te-ai rănit pe tine i pe ceilal i n rela iile
intime - a ta cu tine, a ta cu cei pe care i-ai iubit i i iube ti - i uită-te unde ncă păstre i ranc iună, neiertare,
dorin ă de ră bunare imte unde sunt toate re isten ele

Practica ilnică a
O
in 1 până pe 22 aprilie

O

n spa iul tău acru, n orice moment al ilei i este bine i cur ător, aprinde o lumânare pe Altar
onectea ă-te cu oamna oastră, citind cu oce tare u ăciunea oamnei
au, dacă pentru tine arele pirit are un alt nume, formă sau familiaritate, conectea ă-te cu piritul n acea
formă pe care o sim i cea mai rănitoare pentru tine
ere spri in ca Ade ărul nimii ale să i fie re elat
Pune- i inten ia pentru această ceremonie - fă un an a ament cu tine nsă i de a rămâne onestă, desc isă i
smerită, indiferent de cât de inconfortabil se a sim i această practică la un moment dat
A ea ă-te apoi n po i ie de medita ie, pune că tile n urec i i ascultă
fiecare dintre cele 42 de afirma ii

edita ia nocen ei, acompaniind

Oricât de rele s-ar sim i unele dintre eclara ii, respiră profund, continuă să ascul i i să acompanie i i inei inima desc isă, in itând ubirea să intre i să te ăsească, e act A A cum e ti i te sim i A
Acele afirma ii pe care le ei sim i cele mai neconfortabile - obser ă care sunt i in ită-le apoi să se re ele e
mai profund, să i arate mai adânc n tine ere ca orice ne ati itate, ru ine, ino ă ie, udecată de sine,
condamnare de sine să fie eliberată i cură ată, i c eama ubirea i ertarea profunde să intre n inima ta

i ină amă,
i mul umesc pentru ia a
otul este ubire

ea
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amă i ină, te ro desc ide-mi inima

1

u m-am abătut niciodată de la ade ărul propriei mele inimi

2

u am furat

3

u am ne at ade ărul

4 u am stat n tăcere când al i oameni de pe pământ erau persecuta i sau uci i
altor oameni

u am beneficiat de scla ia

u m-am sabotat pe mine nici pe altul
u am fost niciodată lacom i nu am luat mai mult decât mi trebuie
altora
7

u mi-am folosit puterea asupra

u m-am ferit de ade ăr i nu am ridicat iduri dure ca să mă apăr

u am rostit minciuni u m-am prefăcut a fi ceea ce nu sunt
să mă simt sau să arăt mai bine n oc ii altuia
u am irosit sau refu at mâncarea celor flămân i
ceea ce a eam ne oie pentru a mă răni
10 u am rostit blesteme
altul să intre n frică

u m-am rănit din ener ia altora

u am făcut pe nimeni să plân ă

11

u am să âr it adulter n ând, cu ânt i faptă

12

u m-am sim it niciodată abandonat

u am denaturat ade ărul pentru a mă face
u mi-am refu at

u am persecutat pe nimeni, nici nu am făcut pe

u am adău at sau luat din ade ăr

13 u i-am controlat, manipulat, sedus sau in adat pe al ii
dreptate sau de a re i
14

u mi-am abandonat le ătura cu

1

u m-am n elat pe mine sau pe al ii

1

u am sim it ru ine si nu am creat niciodată ru ine

u mi-am trăit ia a cu teamă de a nu a ea

ama i ină
u m-am considerat mai bun sau mai pu in bun decât al ii

17 u am discutat despre secretele altuia mpărtă ite cu mine n ncredere
nu le-am inut
1

u am defăimat i nu am umilit pe nimeni

u am udecat

1

u am fost furios fără un moti ntemeiat

20

u am făcut nimic pentru a manipula sau a rupe un parteneriat

21

u m-am poluat

22

u am urât

u am făcut promisiuni pe care

23 u mi-am trăit ia a n i noran a ordinii di ine i nici nu am re istat le ii di ine
ntr-o cor oadă fără pasiune
24
2

u mi-am trăit ia a

u m-am inut niciodată de o supărare sau de o rană din trecut

u am oprit niciodată cur erea ade ărului i nici nu am ne at e presia ade ărului n mine sau n altul
u am rămas tăcut când a trebuit să se spună ade ărul u m-am făcut mic pentru a-mi ascunde lumina

2

u am ulit i nu am păcătuit mpotri a iubirii

27 u am asmu it fiara din mine asupra altuia, nici nu am ntre inut ânduri uci a e, nici nu am rut să mă
rănesc pe mine sau pe al ii
2

u am fost un a itator de ceartă

2

u am ac ionat cu disperare i nerăbdare

30

u m-am sim it niciodată lipsit de aloare

31

u am orbit inutil

32

-am re it nimănui, n-am făcut rău

33

u am făcut ma ie nea ră mpotri a nimănui

34

u m-am trădat niciodată pe mine sau pe altul

3

u am abandonat niciodată lupta pentru iubire

u am bârfit

u am ridicat niciodată ocea fără un moti ust

u am rupt tăcerea din frică
u i-am făcut pe al ii sau pe mine să mă simt ino at

3
u l-am blestemat pe umne eu i nu m-am ictimi at
mele nimănui altcui a
37 u am ac ionat cu aro an ă
slab

u am dat responsabilitatea pentru ac iunile

u am fost absorbit de mine i nu am i norat ne oile altora

3
u am ncercat să ăsesc scu e pentru micul meu eu sau să-mi apăr po i ia
di in i nu le-am pus pe unul deoparte de celălalt
3
u am de onorat ale erile, darurile i calea altuia
apar ine lui umne eu
40

u am fost

u am separat umanul de

u am ncercat să păstre pentru mine ceea ce

u am trădat i nici nu am pătat puritatea copilului din interior sau din afara mea

41 u m-am ndoit de mine i nici nu m-am de onorat u am fost niciodată cine a n care nu se poate
a ea ncredere u am fost condus u or de al ii, precum o oaie u mi-am abandonat le ătura u erană cu
inele
42

u am luat mai mult decât am dat i nici nu am lăsat reo piatră ne ntoarsă n căutarea i inului

O A
unt pură unt pură
O, Patru eci i doi de udecători ai ilei Ade
Aceasta ă declar n fa a oastră, o,
i ină amă, fii martoră a

unt pură
ărului, fi i artori că sunt curată
udecători ai inimii mele
nimii mele Pure

38

Țesând firele
înapoi împreună recuperarea suveranității
ând enim pe această lume, că nou născu i,
enim complet conecta i i ulnerabili, complet
desc i i i neprote a i, sim ind tot, absorbind
tot i primind bombardamentul informatic i
ener etic al densită ii lumii tri-dimensionale n
plin
Fără a putea să traducem la ni elul n ele erii
ra ionale ceea ce percepem n urul nostru,
sim im pe deplin limitările părin ilor pe care iam ales să ne fie protectori, i i i spri in plin
de iubire im im ener etic i n corpurile
noastre emo ionale toate durerile, minciunile,
trădările, neimplinirile lor i ale mediului n
care trăim
Pentru a putea face fa ă distantei uria e dintre
câmpul de iubire din care am enit i n care am
plutit pe tot parcursul lunilor din pântec i
realitatea de cele mai mult ori deconectată de
iubire or anică, autentică a familiei i a
mediului n care am a uns, ncepem să
de oltăm mecanisme de supra ie uire i
protec ie, i ncepem treptat să credem despre
noi n ine că nu suntem demni de iubire, că

partea părin ilor no tri, acceptăm n sc imb
idarea i protec ia unor alte ener ii, cu care
facem acorduri de alian ă, de prietenie, de
dă-mi ca să i i dau
Aceste acorduri - care au loc la ni el
incon tient, nu ne amintim de ele - datea ă
unele din această ia ă, altele din ie i trecute,
i unele c iar de la remea primei noastre
ncarnări că uflet n corp uman
Putem uita u putem nsă ter e aceste
amintiri le sunt permanent n noi,
influen ându-ne din umbră ale erile, reac iile,
răspunsurile, rela iile, corpurile, sănătatea până când, adul i fiind, ale em con tient calea
re i itării tuturor acestor amintiri, neiubiri,
contracte i acorduri, pentru a le resim i,
sc imba i inte ra n iubire, doar astfel putând
să le eliberăm

e ce a re it cu noi, că dacă noi am face ce a
diferit i ne-am adapta i ne-am sc imba, o să
fie mai bine
mpin em unde a n adânc amintirea i trăirea
dureroasă de tuturor actelor i momentelor de
ne-iubire ar n absen a con inerii i pre en ei
autentice pe care a em ne oie să o primim din

37

Acum, ca adulți, reînvățăm să ne iubim, cu adev rat.
n acest proces de re enire la iubirea de sine,
n ă ăm pas cu pas să stăm n ade ărata noastră
Putere n ă ăm să ne luăm napoi propria noastră
autoritate ener etică
n ă ăm să ale em, din nou i din nou, cu
determinare i discernământ, să er im doar
Ade ărul i ubirea, orice ar fi
n ă ăm să ntrupăm cu ade ărat sen a propriului
nostru uflet i in n corp uman, orice ar fi
este o
afirmare clară i fermă, enită din asumarea
propriei noastre autorită i ener etice, de a ne
recupera libertatea, italitatea, ener ia se uală
curată, dreptul nostru că Fiin e u erane de a trăi
conecta i doar cu ceea ce este autentic, or anic, iu
i ser e te ubirea
ste anun area către toate col urile ni ersului că
suntem Aici, n ura ul i Puterea noastră, i că
rem să ne trăim ia a, cu toate culorile ei, din
perspecti a Fiin ei emne i onectate cu oată
e eaua ie, a a cum am fost crea i să fim
ste o ale ere clară i radicală, ntre două sisteme de
fiin are, dintre care doar unul este ade ărat
a are puterea de a deconecta le ăturile care ne
men in n scla ie, ser ind un sistem ener etic
sintetic, inor anic, fals i care doar su e, abu ea ă i
distru e Pământul i Fiin ele ii
a are puterea de a ne reconecta la atricea
Or anică a rea iei, napoi la Pântecul amei
i ine
a afirmă cu oce tare ale erea noastră de adul i
con tien i de a ne rea e a n u eranitatea noastră,
ca Fiin e create după c ipul i asemănarea amei
atălui ursă a ubirii i a ie ii
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Practica zilnică a
Declarației de Suveranitate a
Uterului
din

pân pe
eara, nainte de culcare, creea ă pa iu acru i aprinde o
lumânare pe altar
espiră adânc, simte cum respira ia ta con tientă i pre entă
ocupă fiecare celulă din corpul tău, simte cum e ti complet
pre entă, aici i acum, n propriul tău corp
Fume ă n urul tău cu tămâie sau palo santo
oste te cu oce tare u ăciunea oamnei, apoi eclara ia de
u eranitate a terului
acă obser i că aten ia ta se pierde atunci când roste ti anumite
fra e, opre te-te, adu-te cu blânde e napoi i reia fra ele pe care
nu ai reu it să le roste ti cu pre en ă
er i apoi i fă o baie bună i la sfâr it fă baia cu pelin, de la ât
n os
asă lumânarea să ardă pe altar i mer i la culcare

41

Declaraţia de
Suveranitate a Pântecului
42

Declaraţia de suveranitate a pântecului
Rostesc cu voce tare acest legământ, pentru ca toţi să audă
În fiecare multivers ştiut şi neştiut!
Vorbesc din puterea suveranităţii Pântecului meu
Și fac o declaraţie clară a dreptului liberului meu arbitru
De a readuce Pântecului meu libertatea sa primordială originară,
De a mă reconecta cu suveranitatea curată a energiei mele vitale și sexuale,
În conexiune directă cu Sursa Primordială a Creaţiei.
Anulez acum orice contracte trecute care nu servesc Iubirii.
Dizolv acum orice corzi energetice și conexiuni false atașate Pântecului meu.
Anulez acum orice acorduri de a mi se recolta energia.
Anulez acum orice acord de a recolta energia altora.
Anulez acum orice acord de a abuza și de a folosi în mod greșit puterea Pântecului.
Anulez acum orice acord de a abuza și de a folosi în mod greșit energia Pământului
(Gaia).
Nu permit nici unei entităţi să intre în câmpul Pântecului meu.
Deconectez Pântecul meu şi energia mea vitală și sexuală de la Rețeaua Falsului Pântec.
Nu mai sunt de acord să fac parte din nici un sistem de sclavie energetică. Îmi pare rău
pentru orice mod în care am participat, voit sau nu.
Îi iert pe aceia care au participat, voit sau nu.
Mă reconectez la Reţeaua Adevăratului Pântec al Creaţiei şi la fluxul vieţii. Pântecul
meu şi energia mea vitală și sexuală servesc acum doar Iubirii Adevărate!
Inima mi-e plină de Credinţă şi Încredere în Puterea Iubirii!
Divină Mamă, te rog fii martora declaraţiei Suveranității Pântecului Meu!

Prin Marele Pântec, aşa sa fie!
43

Cele patru
Medicinas Sagradas

44

Cele patru Medicinas Sagradas
n n elepciunea Popoarelor Ancestrale ale
Pământului, cele 4 elemente care compun tot
ceea ce are ia ă sunt numite as uatro
edicinas a radas
ele patru medicamente sacre
P
A A
Fiecare dintre ele are propria putere
indecătoare Fiecare dintre ele este pre entă
n noi i conectarea con tientă cu oricare
dintre cele 4 medicinas sa radas ne purifică,
de alinia ă, ne centrea ă, ne readuce pe
drumul propriului ufletului

Pe măsură ce lucrăm cu fiecare dintre cele 4
elemente sacre, om obser a care dintre
darurile fiecărui element este de a trea i
pre ent n noi nde sunt bloca ele are sunt
mesa ele i n ă ăturile pe care fiecare element
n parte ni le aduce e ne spune Pântecul
nostru, prin ocea fiecăruia dintre elemente
Practica noastră cu fiecare element a fi
acompaniată de o medita ie idată i de
sunete indecatoare, pe care o om asculta n
timpul săptămânii n care lucrăm cu
respecti ul element deal este să facem
medita ia ilnic, sau măcar de 3 ori pe parcusul
săptămânii

ansul n ec ilibru al celor 4 medicinas n
noi, conectarea i cunoa terea reală a
darurilor, ocii i puterii lor năuntrul nostru
dă na tere celui de-al cincilea element, care
este Pura nspira ie i ină, pre en a reală a
propriului nostru uflet ursă n corpurile
noastre
C

C

eren ertrand
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Medicina Sagrada
a Pământului
46

Medicina Sagrada a Pământului
Partea inferioar a Uterului.
Eu creez. Manifestare.
i uran ă, stabilitate, rană, abunden ă,
necesită i de ba ă ntotdeauna mplinite
rea ie n toate formele i di ersitatea
ădăcini implitate Ori ine Ancestralitate
Pre en ă mpământare unoa tere
en ualitate e ualitate trea ă, con tientă
iscernământ
Pământul poartă n a toată amintirea i toată
cunoa terea despre ine untem, de nde am
enit i e e suntem aici, pentru fiecare dintre
noi indi idual i pentru noi to i, ca specie eonectarea cu Pământul ne tre e te la
ade ăratul drum al propriei noastre Fiin e,
dincolo de toate ilu iile
edicina sa rada a Pământului aduce la
suprafa ă orice rană pre entă n linia noastră
ancestrala i a ută la tre irea i acti area
oricărui dar pre ent n noi, din propria noastră
mo tenire enetica
Puternică, mpământată, Păstrătoare a
ntelepciunii Pământului, one iune cu
ristalele, Plantele i Animalele, n cone iune
cu e eaua ie ii, unoa tere Ancestrală,
isterele enstrua iei
ipsă de ncrede n ia ă i n ceilal i Adesea
dai mai mult decât prime ti, i te sim i
epui ată i el ener etic i al entu iasmului
scă ute e oie constantă de retra ere, somn,
odi nă, care nu a un să fie de a uns Frica de a
spune nu Furie reprimată rani e slabe i
teama de a comunica i urma propriile dorin e
i ise

C

P

Plantarea unii dăruirea sân elui nostru lunar
napoi Pământului este prima i cea mai
importantă c eie de reconectare
C
P
ucrea ă i
creea ă cu propriile mâini Plantea ă, frământă
pâine, plimbă-te, petrece mult timp n natură
curată, pură Alimenta ie con tientă i cât mai
or anică ntinde-te cu fa a n os pe Pământ i
stai a a minute lun i
cu tălpile pe Pământ
i cu rădăcinile adânc n pântecul aiei
i uali ea ă fire ener etice care conectea ă
perineul, ul a, clitorisul i colul uterin cu
Pântecul aiei ela ea ă coapsele i stai a a
câte a minute, inspirând n colul uterin
sus inerea i iubirea necondi ionate ale
Pământului, iar când e piri trimite
recuno tin ă i iubirea ta către Pământ
ontemplă e oriunde ai fi, lasă- i pri irea să
alunece către copaci, cer, pasările care boară
Ascultă sunetele naturii Pri e te apusul de
soare Pri e te una i telele Asea a-te pe o
bancă n parc i uită-te la atură, pur i simplu
Adu- i mereu aten ia, respira ia i pre en a n
orp Fii atentă unde se află contrac ie,
re isten ă, durere fi ică espiră acolo i fii
pre entă Ascultă ela ea ă, respiră i fii
pre entă n corp
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edicina a rada a Pământului
P

T L

Asea ă-te n po i ie de medita ie, n propriul
tău pa iu acru, i asi ură-te că ai
următoarele 1 -20 de minute doar pentru tine
nc ide oc ii i respiră, conectându-te cu
pa iul acru al nimii tale espiră n entrul
Pieptului i in ită- i inima să se rela e e, să se
desc idă i po i duce palmele n ru ăciune n
dreptul pieptului, n timp ce respiri
ând sim i că inima ta s-a desc is,
ima inea ă- i un cordon ener etic, un tub
auriu care conectea ă inima ta cu centrul
Pântecului tău espiră n acest canal,
acti ându-l i infu ându-l cu aten ia i
pre enta ta con tientă Permite-i ener iei
inimii să circule prin acest canal până n
Pântec onectea ă-te cu ba a terului tău, cu
perineul, osul coccis i intrarea n a in
espiră aici i infu ea ă cu respira ia ta i
pre enta ta iubitoare i blândă

48

imte toată această onă - partea de os a
uterului, perineu, coccis, intrarea n a in
imte temperatura, elasticitatea, sen a ii i
sentimente care apar Po i adresa aici
următoarele ntrebări, sau doar permite
oricăror i iuni sau mesa e să se pre inte
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Medicina Sagrada a Pământului

C

n fiecare i, ie i afară din casă i stai pe pământ cu tălpile oale, conectându-te con tient cu
Pântecul aiei a ea ă-te pe ine, desc ide- i ul a către Pământ, nc ide oc ii i simte colul uterin
primind ubirea Pământului i tre ind n uterul tău darul
espiră
profund, mul ume te-i amei Pământ
n fiecare i, ia- i minute pentru a O
P A ia a pre entă n atură opacii, iarba, florile,
un curs de apă, un petec de er pasările care cântă o insectă porumbeii din parc copiii care se
oaca i râd i alear ă Obser ă, contemplă, respiră, lasă- i aten ia i pre en a să se oprească asupra
ie ii ii a amei Pământ Asupra di ersită ii de forme i culori i posibilită i numită ia ă ie

P
ei a ea ne oie de
1 co ule de răc ită sau din ârtie biode radabilă sau o frun ă mare - sunt
ba a n care facem ofranda
-

bumbac alb

ată sau petale de flori albe

-

stafide curmale prune uscate

-

semin e de orice fel - floarea soarelui, ore , râu, porumb

-

câte a bucă ele de fructe proaspete

-

flori petale de flori di erse

-

un be i or parfumat

-

o lumânare
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52

Medicina Sagrada a Pământului

C

P

er i n natură, lân ă o pădure sau ntr-un parc unde sunt copaci mari
espiră n inima ta, n pântecul tău i simte cone iunea dintre tălpile picioarelor i pământ
eamă ufletul tău i ufletul amei Pământ să lucre e mpreună pentru pre ătirea ofrandei
onectea ă-te cu moti ele pentru care sim i recuno tin ă, n ia a ta de i cu i, pentru Pământ
primă cererea ta ca aceasta cone iune i recuno tin ă să de ină mai ii, mai clare, mai palpabile
in acest spa iu interior de Pre en ă
ncepem a e ând n co ule un pat de
- repre intă
in ocarea spiritelor Apus, spiritele ele ate ale aturii, care trăiesc pe năl imile un ilor
-

adau ăm apoi

- celebrând i recunoscând

P

apoi adau ăm

-

adau ăm bucă ele de f

-

adau ăm

A

de orice fel, care simboli ea ă
celebrând astfel

A

de orice fel - recunoscând i in ocând

a e ăm cu ri ă lumânarea aprinsă ideal rotundă i be i orul parfumat aprins i a e ăm
acest co ule
sau l n ropam n pământ n natură
putem a e a n ofranda noastră pentru
sim im

ama Pământ i un cristal de orice fel, dacă

Atunci când oferim co ule ul Mamei Pământ, i mul umim cu recuno tin â, i vorbim din inimă,
a a cum sim im i i putem ncredin a dorin ele noastre, visele noastre, cererile noastre.

Îți Mulțumesc, Mam P m nt!
Te iubesc!
Mă ofer să Servesc
în Slujba Iubirii Tale!
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Medicina Sagrada
a Focului
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Medicina Sagrada a Focului
Ovarul drept, respectiv testiculul drept.
Eu Sunt. Transmutare.

Pasiune reati itate e ualitate ăldură
Focul este cel care ne alimentea ă cu dra oste
de ia ă, cu bucuria de a mpărtă i, de a face, de
a ne arăta i de a fi ă ute
e- mblân ire, libertate, cura , strălucire, a fi
noi nsene ransformare i e olu ie constante
Flacăra ie, ar ândă n Fiin a noastră se ede n
strălucirea din oc i

etra ere n lumi interioare, n ise cu oc ii
desc i i i n fante ii neori, puterea Focului
cur e prin tine, dar deconectată de inimă, ceea
ce te face competiti ă, rece, dură, ac ionând
dintr-o atitudine a falsului masculin

C
Fă foc cu lemne, n sobă sau direct pe pământ

ând focul nostru interior este aprins i arde
cu flacără, ia a are sens i o trăim cu fiecare
celulă, cu bucurie, pasiune i frumuse e e
sim im inima pulsând, iubim, ne e primam
desc is, untem ine untem, fară teamă

Aprinde lumânări

edicina a rada a Focului arde, transformă,
transmută tot ceea ce nu mai are loc i sens n
ia a noastră e tre e te la ia ă, la
capacitatea noastră nnăscută de a ontribui cu
tot ceea ce am enit aici să mpărtă im, din
prea-plinul enialită ii noastre

Fă n fiecare i ce a ce te bucură cu ade ărat,
ce a ce alimentea ă Pasiunea, ce a ce i i
desc ide inima

trălucire, inamism, nspira ie, Pasiune,
For ă reati ă, Puterea ubirii, ălbatică,
en uală, Fermecătoare, ransformatoare,
e ualitate acră

Po i fi creati ă i plină de ima ina ie, dar
recunoa terea i succesul nu in ti timidă i
sensibilă, nesi ură n a te arăta n lume
econectată de puterea i sălbăticia esen ei
feminine eamă incon tientă de a străluci i
de a fi ă ută

espiră n ple ul solar
Fă baie de soare, lasă soarele să te adă
ntrea ă, oală

e fiecare dată când rei să elibere i ce a din
ia ă ta, scrie pe ârtie i apoi arde ârtia n foc
Ale e ubirea, ale e să ube ti, din nou i din
nou, mai presus de orice Ale erea constantă, la
ni el de inten ie, de a ubi ine aprinsă flacăra
noastră interioară
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Harta Uterului - FOCUL
A ea ă-te n po i ie de medita ie, n propriul
tău pa iu acru, i asi ură-te că ai
următoarele 1 -20 de minute doar pentru tine
nc ide oc ii i respiră, conectându-te cu
pa iul acru al nimii tale espiră n entrul
Pieptului i in ită- i inima să se rela e e, să se
desc idă i po i duce palmele n ru ăciune n
dreptul pieptului, n timp ce respiri ând
sim i că inima ta s-a desc is, ima inea ă- i un
cordon ener etic, un tub auriu care conectea ă
inima ta cu centrul Pântecului tău
espiră n acest canal, acti ându-l i
infu ându-l cu aten ia i pre en a ta
con tientă

Intrebari pe care s

Permite-i ener iei inimii să circule prin acest
canal până n Pântec
onectea ă-te cu O arul tău drept i cu partea
dreaptă a terului tău espiră aici i infu ea ă
cu respira ia ta i pre en a ta iubitoare i
blândă
imte toată această onă - o arul drept i latura
din dreapta a uterului imte temperatura,
elasticitatea, sen a ii i sentimente care apar
Po i adresa aici următoarele ntrebări, sau doar
permite oricăror i iuni sau mesa e să se
pre inte

i le pui n t cere:

Ce aspecte din mine mi este ru ne s le ar t celorlal i?
Ce m face s m simt vie, cu Focul interior arz nd cu pasiune i devo iune?
Am fantezii secrete sau judec i n leg tur cu sexualitatea liber , s lbatic ?
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Practicile zilnice și Ceremonia
Sapt m na 2: 23 aprilie - 29 aprilie
Medicina Sagrada a Focului
I. Practica zilnic :
La o ora pe care o alegi tu, a ează-te n cuibul tău sacru i călătore te năuntru cu

Medita i a ghidat a Focului - fi i er audio.
ilnic aprinde o lumânare pe altarul tău i contemplă câte a secunde flacăra lumânării
ea n ită pre en a Focului n nima ta i n Pântecul tău

espiră cu

ilnic, obser ă felul n care te mi ti, n care pă e ti, n care se deplasea ă corpul tău espiră n
pântec, n o arul drept, i c eamă Focul tău interior să se tre ească espiră n nima ta i
conectea ă nima i O arul drept, c emând Focul să se tre ească ncetine te- i mersul i obser ă ce
se sc imbă, cum se modifică pa ii tăi, ondula iile corpului tău, ener ia ta interioară

Ofranda c tre Medicina Sagrada a Focului
Vei avea nevoie de:
- 1 co ule de răc ită sau din ârtie biode radabilă sau o frun ă mare - sunt ba a
n care facem ofranda
- bumbac alb

ată sau petale de flori albe

- stafide curmale prune uscate
- semin e de orice fel - floarea soarelui, ore , râu, porumb
- câte a bucă ele de fructe proaspete
- flori petale de flori di erse
- un be i or parfumat
- o lumânare
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II. Practica o dat pe s p t m n
S mb t , 30 aprilie: Ceremonia de Ofrand c tre Bunicul Foc
nainte să ncepi să pregăte ti ofranda pentru Foc - trebuie făcută afară, n aer liber, n natură:
- Aprinde un foc de lemne, n care să nu arzi nimic altceva decât lemn curat (nu hârtie, nu plastic,
nu resturi de igări etc)
Respiră n inima ta, n pântecul tău i simte conexiunea cu Focul; cheamă Sufletul tău i Spritul
Focului să lucreze mpreună pentru pregătirea ofrandei; conectează-te cu toate motivele pentru care
sim i recuno tin ă, n via a ta de zi cu zi, pentru Soare, căldură, lumină, pentru Focul Viu din inima
ta; exprimă cererea ta ca această conexiune i recuno tin ă să devină mai vii, mai clare, mai
palpabile.
Din acest spa iu interior de Prezen ă:
- ncepem a e ând n co ule un
A

- repre intă in ocarea
care trăiesc pe năl imile un ilor

- adau ăm apoi stafide curmale prune uscate - celebrând i recunoscând
A

- apoi adau ăm semin e de orice fel, care simboli ea ă
- adau ăm bucă ele de fructe proaspete, celebrând astfel

P

A

- adau ăm flori de orice fel - recunoscând i in ocând
- putem scrie pe o bucată de hâr tie tot ceea ce lăs ăm să plece, tot ceea ce cerem să se ducă de la
noi, tot ceea ce suntem gata să ncredin ămfocului Transformăr ii i al Transmutăr ii;
- pe o altă bucată de ârtie s criem tot ceea ce chemăm n vie ile noastre, tot ceea ce vrem să
alimentămcu Puterea Focului Viu al propriului nostru Spirit Suveran; a ezămcele doua hâr tii n
co ule .
- mul umim Bunicului Foc i a ezămofranda n flăcăr i, lăs ând-o să fie arsă complet;

Bunicule Foc, te rog reaprinde Focul Inimii mele!
Transform
elibereaz complet din mine tot
ceea ce Sufletul meu
c nu mi mai este de
folos!
Binecuv

ta

fie

ta Etern !
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Medicina Sagrada a Aerului
Partea superioar a Uterului.
Eu Conectez. Conexiune.

n elepciunea ufletului, laritate, ibertate
one iunea cu inia pirituală căreia i
apar inem, reconectare cu ursa i ină din
care ne-am ntrupat, c emare i in itare a
propriului uflet i in
u cât mai mult ne conectăm cu edicina
sa rada a Aerului, n timp ce continuam să ne
ancorăm adânc rădăcinile n Pământ, cu atât
mai mult ne deconectăm de falsitatea, ilu ia,
manipularea i controlul unei lumi materiale
care a uitat de sacralitate, de ade ăr, de iubire
ontinuăm să trăim n lume, dar fără să i
apar inem, n timp ce n mod natural ncepem
să creăm din cone iunea noastră cu arele
pirit, cu Aerul, cu ântul, o realitate nouă,
paralelă, armonioasă, rafinată i pură, n care
ufletele noastre se simt Acasă, n care ne
putem ncărca i re enera, pentru ca de aici să
putem ser i napoi n ume

Daruri:
nspira ie, cop di in, idare di ină,
n elepciune mai naltă, i iune mai naltă,
laritate, iscernământ, Ade ăr, Puritate
ma ina ie, posibilită i ma ice, cone iunea
directă cu ursa

Blocaje:
ând cone iunea noastră cu Aerul este blocată,
ne sim im confu e i bătând pasul pe loc reu
de au it lasul clar al inimii, direc ia dorin elor
ufletului nostru, i e dificil de ă ut calea
practică prin care să putem ie i din sta nare
e sim im fără speran ă ăsate baltă
e amă ite de ia ă i de oameni ana de
trădare este pre entă aici ipsa de putere, lipsa
de autoritate internă olare, dorin ă de a fu i
de aici, de a ne ascunde

ncepem să urmăm o e e mai naltă - e ea
ubirii
oi ni eluri de con tiin ă, noi i iuni,
n elepciune ele ată
ensibilitate sporită, ne oie i mai mare de
blânde e, de delicate e, de frumuse e, n timp
ce calită i de lider i id se tre esc n noi
atăl Aer ne n a ă să călătorim prin ia ă cu
u urin ă, pre en i i deta a i de ambi ie
personală, de a teptări, de control i impo i ie
idare spirituală, măiestrie
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Cum ne conectam cu Aerul?
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Cum ne conect m cu Aerul?
edita ie u ăciune n ocare
i uali are
ers afară, n aer liber, ideal n natură, n
pădure sau pe un ârf de munte espira ie
con tientă
profundă,
repetiti ă
Ars tămâie, palo santo, purificare a corpului i
spa iului cu fum i plante aromatice
unet

de

flaut,

tacere,

ascultare

liberare de constrân eri - să ne dăm oie să
facem e act ceea ce ne este frică sau ne-a fost
inter is

Harta Uterului - AERUL
A ea ă-te n po i ie de medita ie, n propriul
tău pa iu acru, i asi ură-te că ai
următoarele 1 -20 de minute doar pentru tine
nc ide oc ii i respiră, conectandu-te cu
pa iul acru al nimii tale

Intreb ri pe care s

espiră n entrul Pieptului i in ită- i inima
să se rela e e, să se desc idă i po i duce
palmele n ru ăciune n dreptul pieptului, n
timp ce respiri
ând sim i că inima ta s-a desc is,
ima inea ă- i un cordon ener etic, un tub
auriu care conectea ă inima ta cu centrul
Pântecului tău
espira n acest canal, acti ându-l i
infu ându-l cu aten ia i pre en a ta con tientă
Permite-i ener iei inimii să circule prin acest
canal până n Pântec
onectea ă-te cu partea superioară a terului
tău espiră aici i infu ea ă cu respira ia ta i
pre en a ta iubitoare i blândă
imte aceasta onă - temperatura, elasticitatea,
sen a ii i sentimente care apar Po i adresa
aici următoarele ntrebări, sau doar permite
oricăror i iuni sau mesa e să se pre inte

i le pui n t cere:
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Practicile zilnice și Ceremonia
Săptămâna 3: 30 aprilie - 6 mai
Medicina Sagrada a Aerului
I. Practica zilnic :
a o oră pe care o ale i tu, a ea ă-te n cuibul tău sacru i călătore te năuntru cu

Medita ia ghidat a Aerului - fi ier audio.
n fiecare i, ie i afară i caută un loc cu aer curat espiră adânc, profund, umple- i plămânii cu
aer i e piră lun i ne răbit nspiră din nou, n abdomen, i e piră lun lun i ne răbit nc ide
oc ii i simte ântul pe pielea ta n păr Pe obra i, pe bu e espiră i simte aerul intrând i
o i enându- i fiecare celulă espiră con tient, n fiecare i

Ofranda către Medicina Sagrada a Aerului
Vei avea nevoie de:
- 1 co ule de răc ită sau din ârtie biode radabilă sau o frun ă mare
- este ba a n care facem ofranda
- bumbac alb

ată sau petale de flori albe

- stafide curmale prune uscate
- semin e de orice fel - floarea soarelui, ore , râu, porumb
- câte a bucă ele de fructe proaspete
- flori petale de flori di erse
- un be i or parfumat
- o lumânare
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II. Practica o dat pe s p t m n
S mb t

07 mai : Ceremonia de Ofrand c tre Tatăl Aer

e i afară, ideal unde a la munte sau ntr-un loc cu aer curat i ânt pre ent
nainte să ncepi să pre ăte ti ofranda, respiră adânc, desc ide- i nima i Pântecul i onectea ăte cu Aerul
eamă ufletul tău i piritului Aerului să lucre e mpreună pentru pre ătirea
ofrandei
onectea ă-te cu ru ăciunea cea mai ie n Fiin a ta, cu forma n care reu e ti cel mai bine să te
conecte i la pirit, la ibra ie naltă i urată, la Puritate i po i ima ina, cu oc ii nc i i, un
munte alb acoperit de ăpadă i tu acolo, pe acest munte Adu recuno tin ă pentru toate
momentele de claritate, de u urin ă i de idare clară i fară efort din ia a ta primă cererea ta
ca această cone iune i recuno tin ă să de ină mai ii, mai clare, mai palpabile
in acest spa iu interior de Pre en ă
- ncepem a e ând n co ule un
A , spiritele ele ate ale aturii, care trăiesc pe năl imile

- repre intă in ocarea
un ilor

- adau ăm apoi stafide curmale prune uscate - celebrând i recunoscând
A

- apoi adau ăm semin e de orice fel, care simboli ea ă
- adau ăm bucă ele de fructe proaspete, celebrând astfel

P

A

- adau ăm flori de orice fel - recunoscând i in ocând
- aprinde un be i or parfumat i a ea ă-l n co ule Po i aprinde tămâie sau palo santo i trece
fumul de ur mpre urul tău
- a ea ă co ule ul ntr-un loc cu ânt pre ent, puternic i mul ume te-i atălui Aer
ată Aer, te ro n a ă-mă să călătoresc prin ia a mea cu u urin ă

ată ânt,

C
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Medicina Sagrada a Apei
Ovarul st ng, respectiv testiculul st ng.
Eu Simt. Purificare.

isterele Feminine, e o iune, Predare
ntui ie, ecepti itate Adâncă compasiune
i bunătate, iubire care mbră i ea ă infinit
ân âiere care indecă, spală, purifică, duce
departe reută ile i po erile
ama Apă este cea care ne n a ă să cur em n
ie ile noastre Fle ibilă, mereu capabilă să i
sc imbe forma n acord cu mediul prin care
călătore te, Apa ne purifică, ne rena te, ne
n a ă adaptabilitatea, fle ibilitatea,
perse eren a, unduirea
oată ia a a nceput n apă, ie ile noastre
indi iduale au nceput n apele Pântecului
amelor noastre orpurile noastre sunt 70
apă, iar apa con ine ibra ia im irii - este un
as pur al sen ei ufletului nostru Apa este
ie, are memorie, poate fi pro ramată,
frec en a i ibra ia ei pot fi modificate n
func ie de influen a mediului n care se află,
prin ru ăciune, binecu ântare, cântec, sunete,
apa are capacitatea de a O F A ntrea ă
noastră memorie celulară, de a o transforma
ertare, inocen ă, frumuse e one iune
profundă cu emo iile, cu sentimentele, cu
capacitatea noastră naturală de A
- tot,
a a cum este, sim im năuntrul nostru i n
ceilal i, ca un cititor de uflete

ompasiune, ntui ie, mpatie, enialitate,
mblân itoare de animale, Preoteasă a
Pântecului, amani ă a terului, adânci
mistere feminine, profundă cunoa tere
intuiti a, abilitatea de a sim i emo iile
celorlal i

sen a feminină care mbră i ea ă ntrea a
ia ă ur erea ie ii
e Flo of ife
analul recepti ită ii, prin care ne conectăm
cu ceilal i, cu erul, cu Pământul n elept

i este reu să te conecte i cu ma ia ie ii, i
te răbe ti să i udeci pe ceilal i i pe tine
posibil să ne i ade ărata dimeniune a rănilor
tale emo ionale, prote andu-le cu furie i
re isten ă
analul tău recepti este offline, pentru că
dacă l desc i i nseamnă să ncepi să sim i
durerea aflată n tine i n ceilal i im i ca i
cum ia a e mpotri a ta e lup i ca să te
conecte i cu masculinul sau să te predai iubirii
ărba ii te consideră adesea n epată i
certărea ă Armura ta de protec ie este de fapt
un mecanism de supra ie uire mi nc id
inima ca să nu mai simt, altfel este prea mult
de dus
e retra i adesea n planurile intelectuale, i
alore i mai mult succesul n carieră ontrol,
ri iditate, frică de spontaneitate i iubire
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edicina a rada a Apei
um ne conectăm cu Apa
ea doar apă curată, pură, n loc de băuturi
carbo a oase, alcool inecu ântea ă i
mul ume te-i apei pe care o bei, apei cu care te
speli, apei pe care o folose ti la mâncare, o pui
la flori etc aută cât mai des să mer i n
natură i să te conecte i cu o sursă de apă pură
- i or, râu, lac, mare, ocean
ere-i piritului Apei să te purifice, să te spele,
să te reno e e ontemplă apa - un lac, alurile
marii, o apă de munte pe care o au i susurând
a- i oie să im i Ale e con tient să te
desc i i n primul rând către ine, pentru a te
sim i pe ine - emo iile tale, sentimentele tale,
ne oile tale, dorurile i durerile tale n ită
partea ta care imte să nceapă să se desc idă i
să i i orbească - i atunci când ncepi să sim i
mbră i ea ă ceea ce ine, orice ine, fără să te
udeci, să te condamni, sau să rei să scapi
repede de ceea ce sim i
ă oie emo iilor să ur ă prin tine, să i
urme e cursul, fără să le reprimi i fără să le
e a ere i - lasă-le să fie, n ă ând treptat să te
mprietene ti i să lucre i cu emo iile tale
Plân i, de fiecare dată când i i ine să plân i
asă apa ta sacră să cur ă, fară să o reprimi n
nici un fel
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Harta Uterului - APA
A ea ă-te n po i ie de medita ie, n propriul
tău pa iu acru, i asi ură-te că ai
următoarele 1 -20 de minute doar pentru tine
nc ide oc ii i respiră, conectandu-te cu
pa iul acru al nimii tale espiră n entrul
Pieptului i in ită- i inima să se rela e e, să se
desc idă i po i duce palmele n ru ăciune n
dreptul pieptului, n timp ce respiri
ând sim i că inima ta s-a desc is,
ima inea ă- i un cordon ener etic, un tub
auriu care conectea ă inima ta cu centrul
Pântecului tău
espiră n acest canal, acti ându-l i
infu ându-l cu aten ia i pre en a ta con tientă
Permite-i ener iei inimii să circule prin acest
canal până n Pântec
onectea ă-te cu O arul tău stân i cu partea
stan ă a terului tău espiră aici i infu ea ă
cu respira ia ta i pre en a ta iubitoare i
blândă
imte toată această onă - o arul stân i latura
din stân a a uterului imte temperatura,
elasticitatea, sen a ii i sentimente care apar
Po i adresa aici următoarele ntrebări, sau doar
permite oricăror i iuni sau mesa e să se
pre inte

Medicina Sagrada a Apei

Practicile zilnice și Ceremonia
S pt m na : 7 3 mai
Medicina Sagrada a Apei
I. Practica zilnic :
a o oră pe care o ale i tu, asea ă-te n cuibul tău sacru i călătore te năuntru cu

A
n fiecare i, atunci când bei apă, ine pa arul sau sticla ntre palme, nc ide oc ii i roste te n
tacere Apă sacră, i mul umesc, i te iubesc e ro purifică apele mele interne

Ofranda către Medicina Sagrada a Apei
Vei avea nevoie de:
- 1 co ule de răc ită sau din ârtie biode radabilă sau o frun ă mare
- este ba a n care facem ofranda
- bumbac alb

ată sau petale de flori albe

- stafide curmale prune uscate
- semin e de orice fel - floarea soarelui, ore , râu, porumb
- câte a bucă ele de fructe proaspete
- flori petale de flori di erse
- un be i or parfumat
- o lumânare
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II. Practica o dat pe s p t m n
S mb t , 14 mai: Ceremonia de Ofrand c tre Mama Apă
e i afară, n natură, pe malul unui curs natural de apă, râu, mare, i or
tai n tăcere, ascultând Apa - cur erea ei, susurul ei, clipocitul blând al apei esc ide- i inima i
pântecul i conectea ă-le cu Apa ere ufletului tău i piritului Apei să lucre e mpreună la
pre ătirea ofrandei primă toate moti ele pentru care sim i să aduci recuno tin ă Apei i
e primă cererea ta ca această cone iune i recuno tin ă să de ină mai ii, mai clare, mai palpabile
in acest spa iu interior de Pre en ă
- ncepem a e ând n co ule un pat de bumbac alb petale de flori albe - repre intă in ocarea
A
spiritele ele ate ale aturii, care
- adau ăm apoi stafide curmale prune uscate - celebrând i recunoscând
A

- apoi adau ăm semin e de orice fel, care simboli ea ă
- adau ăm bucă ele de fructe proaspete, celebrând astfel

P

A

- adau ăm flori de orice fel - recunoscând i in ocând
- aprinde un be i or parfumat i a ea ă-l n co ule Po i aprinde tămâie sau palo santo i trece
fumul de ur mpre urul tău
- punem apă curată ntr-un pahar, inem paharul ntre palme i binecuvântăm i mul umim Apei.
Bem apa cu nghi ituri mici, sim ind-O cum curge prin noi.
- a ezăm co ule ul pe apă i ncredin ăm această ofrandă Mamei Apă.
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A

L

Apa unară este o practică a misterelor
feminine, folosită din cele mai ec i timpuri e
tie că una are putere asupra apei, inclusi
asupra apelor din corpurile noastre, una este
e ina Apelor
a ele lunii formea ă forme eometrice
speciale n apă, cu proprietă i indecătoare i
de armoni are
Apa unară are puteri ma ice, este folosită
pentru binecu ântări, bote , esen e florale i
ritualuri
n săptămâna Apei din cadrul piralei noastre,
om tran ita fa a rescătoare a lunii i om
folosi ener ia specifică a acestei fa e - sim uri
subtile, la număr conform cunoa terii
popoarelor ori inare din An i pentru a infu a
apa noastră lunară cu inten ia clară de tre ire n
noi a sim urilor noastre subtile intui ie,
clare iden ă, telepatie, etc , mpreună cu
inten ia de purificare i re nnoire a apelor
noastre interne

A doua i de diminea ă luăm asul, mul umim
unii i arătăm acest as către oare, cerând
binecu ântarea i căldura oarelui să atin ă
apa noastră unară
em câte a uri din această apă i apoi
păstrăm apa ntr-o sticlă Putem scrie pe sticlă
i ul umesc, e ubesc
eara, după baie, inem sticla cu apă ntre
palme, ne conectăm cu apa dinăuntru i
repetăm binecu ântarea i cererea făcută cu o
seară nainte
em o ură-două din apă i apoi turnăm restul
pe corpul nostru
i repetăm acela i ritual cu un nou as cu apă,
pe care l lăsăm sub ra ele lunii
om face acest ritual n fiecare i seară, pe
parcursul săptămânii Apei

n fiecare seară om pune apa ntr-un as de
ceramică sau sticlă, pe care l om a e a afară
pe balcon, la fereastră , pentru a fi ă ut i
binecu ântat de ra ele lunii l lăsăm acolo
toată noaptea
Punem n această apa inten ia i cererile
noastre de purificare, de tre ire, de indecare,
de conectare - fiecare dintre noi tie i simte ce
dore te să sc imbe sau să tre ească n interiorul
sau cu puterea Apei unare
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Crearea spațiului
sacru și a altarului
Atunci când ne desc idem pentru a face
cură enie n propria noastră ener ie i aură, este
absolut obli atoriu ca spa iul n care facem
această cură enie să fie unul ordonat, curat,
aerisit i eliberat de orice forme de ener ie
entită i care nu ne ser esc
rearea pa iului acru i a Altarului sunt
primii pa i n stabilirea unui spa iu si ur i de
con inere pentru procesele pe care le
desc idem, năuntru i n afara noastră
- fă cură enie lună n camera spa iul pe care l
ale i n casa ta pentru a te con ine n aceste 4
săptămâni eordonea ă tot ceea ce i i este ncă
de folos Aruncă sau donea ă tot ceea ce tii că
nu folose ti, dar ii acolo pentru că, cine tie,
ntr-o i ei a ea ne oie - cu si uran ă e istă al i
oameni care au mai mare ne oie decât tine de
lucrurile pe care nu le-ai mai folosit de minim
luni

creea ă Altarul tău acru - ale e o poli ă,
un raft, o măsu ă sau un col al camerei, ideal
orientat spre răsărit, n care i pre ăte ti
Altarul asea a aici un ter ar curat o fa ă de
masă o esătură frumoasă i curată ca ba ă
adau ă pe altar o ima ine obiect care i e ocă
ie cone iunea cu Pre en a i ină, indiferent de
numele pe care l dai lui umne eu Asea a un
mic as cu flori proaspete, un bol cu apă, un
be i or parfumat tămâie palo santo i un suport
pentru o lumânare i mai adau ă cristale
pietre semin e
aprinde o lumânare albă pe Altar i
purifică Altarul i ntre ul spatiu, ideal cu
tămâie sau palo santo fume ă prin toată
camera, apoi prin toată casa
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Rug ciunea Doamnei
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Baia de ierburi

ăile de ierburi, purificatoare, re enaratoare,
protectoare, se numără printre practicile aflate
n inima lucrului con tient cu Pântecul i
Feminitatea

e face noaptea, la lumina lumânărilor sau a
unii, ar ând tămâie sau bă parfumat, punând
nainte inten ia clară i orbind cu plantele pe
care le folosim pentru baie, spunându-le ce
cerem de la ele, n ce fel le ru ăm să ne a ute,
să ne spri ine, să ne dea for ă

le a ută ufletul feminin să se elibere e i să se
reno e e după orice fel de e perien ă sau amintire
rimitem ru ăciune din inima către
traumatică sau dureroasă unt o modalitate sacră
moleculele apei, cerând să ne conectam cu
de a in ita cur erea blândă a ie ii napoi n noi,
fântul pirit al Apei i să ne infu e e cu
aducând noi oportunită i pentru ca ubirea să ne
puterea ma ică, re enatoare a flu ului ie ii
ină n bra e

Baia de ierburi este
un moment sacru,
personal, delicat i
m ng ietor.

79

80

n primele trei săptămâni ale scufundării
noastre n procesul de Deschidere a Inimii, de
Purificare a Pântecului i de econectare cu
atricea Or anică a ie ii, pre entă n toate
celulele amei Pământ, om folosi n fiecare
noapte, nainte de culcare, baia cu ceai de
P

P

A

Are peste 400 de specii, toate la fel de puternice
i eficiente onsiderată o Plantă aestra,
Plantă a ică i o Plantă a Femeii, Pelinul
Artemisia poartă cu mândrie numele ei ei
rece ti Artemis - ei a ânătorii, a naturii, a
femeilor care nasc, a capacită ii de a edea
dincolo de ăl, este ei a Femininului ălbatic,
Ori inar, e n rădit
ste folosită i astă i n ritualuri ma ice, n
medicina alternati ă i n cea tradi ională
ipocrate 4 0 a -377 a , considerat
Părintele edicinii, a orbit n lucrările sale
despre Artemisia ca fiind eficientă n
indecarea anemiei, astmului, reumatismului,
durerilor de stomac i colicilor menstruale
Pelinul este anal e ic, antispastic,
anticon ulsi , tonic, calmant, di esti , puternic
ermifu i re ulator al ciclului menstrual n
medicina tradi ională c ine ă, Artemisia se
folose te pentru a face bastoanele de mo e, care
se ard i se aplică n acupunctură Accelerea ă
tra aliul i a ută la diminuarea disconfortului
menopau ei

ste o plantă cunoscută pentru proprietă ile
sale indecătoare, pentru clar i iune i pentru
ise i ionare âte a frun e de pelin puse
noaptea sub pernă prote ea ă de atacuri
ener etice, purifică mintea i aduce ise clare i
ndrumătoare
ste considerată Plantă a unii, lucrând la
ni elul subcon tientului, a intui iei i a
câmpului emo ional nlătură influen ele
ne ati e din câmpul subtil, purifică i
prote ea ă
Fiind o plantă cu o naltă putere spirituală, se
folose te n ofrande făcute arelui pirit,
precum i n ceremoniile de temas al saună
sacră
Pentru protec ie psi uică, se ard buc ete de
plantă uscată, lăsând fumul să se răspândească
n casă, n urul pesoanei care are ne oie de
purificare, n spa iul n care lucrăm Foarte
eficientă i n ca de deoc i
Artemisia recompune ener ia feminină i
puterea pântecului, a utând femeile să i
recapete puterea personală feminină,
maternalitatea, sensibilitatea, intui ia i
libertatea interioară Pre ăte te canalul a inal
pentru na tere, nsă nu poate fi folosită n
timpul sarcinii, fiind aborti ă u poate fi
consumată crudă, fiind to ică

A
in cele mai ec i timpuri, Artemisia era
folosită ca plantă de protec ie contra spiritelor
malefice, animalelor sălbatice, ener iilor dense
i nedorite e credea de asemenea că, dacă n
rădină apărea n mod spontan o plantă de
pelin, acesta era un semn că n acea casă
locuie te o indecătoare
81

16 aprilie și 6 mai,
21 de zile
consecutive
Deschiderii și
Purificării Inimii și a Uterului

Punem apa la fiert, ntr-o oală de minim 3 litri
ând apa este caldă, dar ncă nu fierbe, punem
n ea 2-3 pumni de pelin uscat sau 2-3 pumni
de plantă erde, poate fi cu tulpină cu tot
nainte de a pune planta n apă, o inem n
pumn i i comunicăm inten ia i cererea
noastră de purificare a câmpului ener etic de
tot ceea ce nu ne apar ine i de protec ie

"Tot ceea ce nu sunt s
se spele. Tot Ceea Ce
Sunt s m g seasc i
s m ocupe".
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ăsăm să fiarbă minute, nc idem focul i
punem capac lăsăm ceaiul se se odi nească
Pre ătim pa iul acru, aprindem lumânarea
pe altar, ardem tămâie palo santo bă
parfumat
er em să facem baie normală, apoi luăm
ceaiul de pelin, l amestecăm cu apă rece dacă
este ne oie ca să nu ne opărim i cu o cană l
turnăm pe corp, de la ât n os niciodată pe
cap , repetând inten ia noastră de purificare i
protec ie ând terminăm de turnat tot ceaiul,
strân em plantele i le oferim napoi
pământului
ăsăm lumânarea să ardă pe altar i mer em la
culcare, punând sub pernă câte a frun e de
pelin, pentru ise clare i protec ie ener etică

Baia de apă lunară
binecuvântată
A

A

L

A

u ântul tău are putere
n oca ia ta are putere
nten ia ta are putere
Apa aude, simte i prime te cu ântul,
in oca ia i inten ia ta i i modifica structura
n a a fel ncât să răspundă cererilor tale
Apa binecu ântată turnată pe corpul tău i
băută ă ncepe să lucre e direct cu apele tale
interioare, aflate n fiecare celulă din tine, n
sân e, n creier, n fiecare or an,
repro ramandu-le
n plus, om cere a elor Ar intii ale unii să
infu e e cu Auto- ubire, ură enie, Purificare
i Acti area im urilor ubtile apa pe care o
om pune n as afară sub ună
ar a elor atălui oare le om cere să sărute
apa noastră sacră i să tre ească n ea i n noi
pre en a asculinului i in, acru, Autentic,
să repare durerile i rănile re ultate din
interac iunea de milenii cu masculinul fals, să
readucă n noi i n afara noastră Pre en a
acelui asculin Autentic ntrupat
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Baia de trandafiri
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Baia de trandafiri
randafirul, Floarea mpărătesei, este o plantă
recunoscută i respectată pentru puterea ei de
protec ie i naltă simbolistică spirituală, atât n
lumea i ibilă, cât i n dimensiunile ne ă ute
Plantă a ubirii, a Frumuse ii, a Pasiunii,
en ualită ii, a Purită ii i a Ade ărului se
spune că sub o tufă de trandafir nu se pot spune
minciuni
Plantă a ei ei Afrodita enus, plantă a lui sis
i a ariei - area ama i ină, simbol al
a dalenei i al acrului rist Feminin,
trandafirul realinia ă ntre ul nostru câmp
ener etic pe frec en a ubirii, a purită ii i a
Feminită ii
Prote ea ă, cură ă, transmută, aduce niune i
inte rea ă n planurile astrale, randafirul este
recunoscut i respectat ca simbol de care
, de aceea n toate ritualurile i
ceremoniile care lucrea ă cu ener iile subtile,
se a ea ă trandafiri ener etici de ur mpre urul
spa iului i al persoanelor, pentru protec ie

Facem baie normală, apoi la final turnăm cu o
cana pe corp, de la ât n os, apa cu trandafiri
aten ie la temperatura apei, să nu ne opărim ,
repetând n ând inten ia noastră de protec ie,
aliniere, inte rare n puritate, inocen ă i ubire
ristica au turnăm apa cu trandafiri n cada
cu apă caldă si stăm la nmuiat n ea, la lumina
lumânărilor, sim ind i lăsând ubirea să ne
pătrundă până n oase i celule
Plantele le strân em apoi i le dăruim
pământului Pre ătim pa iul acru, aprindem
lumânare pe altar, ardem tămâie palo santo bă
parfumat i rostim u ăciunea către ama
i ină i n ocarea ufletului
ăsăm lumânarea să ardă pe altar i mer em la
culcare, punând câte a petale de trandafir sub
pernă

În săptămâna de inte rare și Softness, om face
baie cu petale de trandafir pot fi de orice
culoare n fiecare seară, nainte de culcare
Punem apa la fiert, ntr-o oală de minim 3 litri
ăsăm apa să fiarbă, apoi nc idem focul i
punem n oală un pumn de petale de trandafir,
proaspete sau uscate nainte de a pune planta
n apă, o inem n pumn i i comunicăm
nten ia i cererea noastră de protec ie, aliniere
i inte rare n spa iul ubirii ristice
Punem capacul o lăsăm apa să se odi nească
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Integrare
Săptămâna 14 - 20 mai

upă o perioadă de intensă muncă de
purificare, con tienti are i scufundare cu noi
nsene, este la fel de important să ne oprim i
să ne dăm timp, cu re eren ă, blânde e i
mbră i are, pentru a inte ra e perien ele
trăite, mesa ele primite, i iunile care au enit,
por ile i spatiile pe care le-am desc is i n
care am pătruns
ste necesar să n ă ăm să ne oprim i să ne
odi nim
ă dăm timp i spa iu pline de blânde e
corpului, ufletului, celulelor i oaselor noastre
să nu facă
altce a decât să respire, să
doarmă, să se odi nească, să primească
mân âiere i iubire
A cincea săptămână din călătoria noastră
mpreună este de
A

Am lucrat mult, mai mult poate decât suntem
con tiente i decât se poate edea cu oc iul
liber ste de a uns
Permitem n această săptămână
să ne mân âie, să ne spele, să inte re e n
noi cu blândă cur ere tot ceea ce are ne oie să
se a e e i să i ăsească un spa iu nou
i lăsăm inimile i Pântecele noastre să fie
pătrunse de Pre en a acră a ufletelor noastre,
pe care ncepem să le c emăm, cărora ncepem
să le cântam, pe care ncepem să le in ocăm
napoi Acasă, n corpul nostru, n ia a noastră
de Acum
i om lăsa randafirul să aibă ri a de noi, n
timp ce nimile c eamă pre en a amei i a
ufletului
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Softness
oliciune ăldura i bunul acela
dulce i mbră i ător entimentul de cuib, de
mân âiere, de mătase oftness - sen ualitate,
lin, delicat i n acela i timp complet pre ent,
ca pa ii unei pisici pe un co or ros de lână
in această dimensiune, a lui
, răsare i
dă rod Femininul Acel Feminin care a n eles
n sfâr it că nu are sens prin luptă, prin bătălie,
prin a mpin e, a re ista i a mpun e Acel
Feminin care se predă ie ii din propriul
Pântec
in această dimensiune a lui
ade ăratele noastre daruri

cresc

Femeia care mân âie are mbră i ea ă
c iar tie i i permite să primească

are

Femeia care indecă, femeia care armoni ea ă
i canali ea ă
Femeia care iube te cu inima, cu pântecul, cu
trupul, cu ul a, cu palmele i de etele, cu
pri irea i cu ocea
Femeia căreia nu i este frica i nici ru ine să
plân ă n o ote
ă spună
ă spună a, reau
ă spună i să ceară Asta mi Apar ine
Femeia Foc, Femeia Apă, Femeia Pământ,
Femeia nspira ie
ste dimensiunea aflată ntre coapsele
noastre n a in, n labii, n clitoris, n colul
uterin, n uter n sacru i coccis i n tot
pel isul nostru
imensiunea pe care nu o facem noi
i care e istă de a n noi, pe care o putem
accesa i i putem permite să ne umple de os

n sus, dimensiunea căreia i ne putem preda i
dărui i atunci c iar aflăm ce este umne eu
espirând n pântec n ul ă n a in n
pel is
Ocupându-ne napoi terul cu pre en a
propriului nostru uflet
Asta ne n a ă Pământul
a ia dimensiunii lui oftness, după ce om fi
trecut de i prin lupta noastră cu ia ă
Atunci când permitem tot mai mult i mai
pre ent calită ii ibra ionale a oliciunii
Feminine, a elicate ii i unătă ii Feminine, a
ăldurii nterioare Feminine, a Plăcerii
a isante Feminine să ne ocupe corpurile,
i orând din a in, din Pel is i din ter, se
tre e te n acela i timp n noi ade ărata
noastră For ă Feminină nterioară
nu este un loc al neputin ei, al
moliciunii n sensul de ble , fără structură,
atârnând
impotri ă
oftness este cu ade ărat spa iul din care
accesăm ade ărata Putere a Femeii care
untem
Ade ărata ubire de sine, acceptare de sine,
mpărtă ire de sine dintr-un loc de reală,
pre entă, ncorporată ubire ie
apacitatea i desi nul nostru di in feminin
de ecepti itate, de A P
cu ade ărat O
ceea ce ia a ie are să ne ofere, necondi ionat
i abundent
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n oftness accesăm, eliberăm i inte răm
durerea noastră profundă, lacrimile noastre
care a teaptă să fie plânse de eci de ani, sau
c iar de 7 enera ii de femei i bărba i naintea
noastră, rănile i traumele ascunse n cotloane,
i tot n oftness se tre e te din nou dreptul
nostru di in la Plăcere, la ucurie, la A ubi i
a fi ubite, la a dărui i primi indecare, la
a ia ie ii pre entă n fiecare celulă din
corpurile noastre
untem n săptămâna nte rării
ă ne dăm oie, n sfâr it, să Fim
inecu ântate n oftness indecător

Practica zilnic
espiră, iubita mea
ntinde-te pe spate, lasă- i tot corpul rela at
i spri init fără teamă pe Pământ
asă- i toată reutatea pe podea
u re ista
reută i

u te mai ine de propriile tale

ela ea ă i respiră
espiră n fiecare parte din corpul tău
Adânc, ne răbit, respiră

ntinse pe spate, n orice moment al ilei ne este
potri it, cu lumânare aprinsă pe Altar i a ând 40
de minute la dispo itie doar pentru noi, om
asculta cu că tile n urec i medita ia oftness
i o om lăsa să i facă munca profundă de
indecare, inte rare i rescriere a istoriei
Pântecului nostru n limba ul
ubirii
Al Frumuse ii
Al unătă ii
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ând lucrăm la calculator sau ne uităm la
tele i or sau stăm de orbă cu cine a
om face această practică ilnic n săptămâna
noastră de inte rare i oricând, oricând pe tot
parcusul ie ii noastre de acum nainte
ând spălăm asele
ând măturăm casa
ând conducem ma ina

ăutăm să coborâm mereu, din nou i din
nou, respira ia i aten ia noastră plenară din
cap către inimă i din inimă către Pântec i
Pel is in nou i din nou i din nou
emăm, in ocăm, tre im
elicate ea n ntre ul nostru pel is n Pântec
n pa iul acru de unde i ora te i se na te
nsă i Feminitatea noastră
i obser ăm ce se tre e te, ce ine, ce ne
orbe te, obser ăm cum se sc imbă ncet,
subtil ia a noastră, mersul nostru, ni elul
nostru de iubire de sine, capacitatea noastră de
a pune limite sănătoase i de a recunoa te ce
este ubirea i ce nu este ubirea
ul umesc
ă iubesc
unt aici, pre entă
mi ocup napoi propriul meu corp Propriul
meu Pântec Propriul meu Pel is ă duc P
napoi

T
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21 - 27 mai
ltima noastră săptămână mpreună, n pirala e
care ine dinăntru, de la propriul nostru ter

eamă Pământul, este dedicată conectării cu

idarea

Am parcurs săptămâni de profund re-start
Am redesc is i cură at nima
Am purificat i eliberat terul
e-am reconectat i predat cu ncredere Puterii arii ame, cerându-i i permi ându-i să facă cu
noi ceea ce a tie că este de făcut Acum
Am reacti at pre en a indecătoare i re enaratoare a ficăreria dintre cele 4 edicinas a radas
năuntrul nostru Pământ, Aer, Foc, Apă - ne-am desc is pentru a ne reconecta la atricea Or anică a
ie ii
e-am odi nit cu iubire si blânde e n fertilitatea umedă i ntunecoasă a Pel isului nostru - ul ă,
a in, uter, n ă ând limba ul dulce i indecator al elicate ii

i acum
e facem mai departe
nde am a uns i care sunt pa ii de urmat, după ce călătoria
noastră de re-ini iere se nc eie

mpreună, am desc is un portal al e nceputului i ne-am anun at cu oce tare nten ia de a
re eni Acasă, la ufletele noastre, la propria noastră ursă de onectare, la ceea ce este ubire
i Ade ăr, mai presus de orice, orice ar fi a propria noastră u eranitate
ai departe, călătoria continuă i este a fiecăreia, n ritmul, forma i intensitatea pe care
ufletul fiecăreia le tie i le respectă
oborând n nimă i n Pântec, ascultând i primind mereu idare de la Pântec- nimă,
a ând ncredere n arta propriei noastre oci n elepte interioare, fiecare i a descoperi
drumul, pas cu pas

P
reăm spa iu sacru, aprindem lumânare pe Altar i re er ăm un timp pentru noi,
n care să nu fim deran ate
ostim ntâi u ăciunea către ama i ină i n oca ia către propriul uflet
A e ăm n cerc, pe podea, n urul nostru
- câte a pietre cristale sau un bol cu pământ, n fa a noastră - repre intă
edicina acră a Pământului, partea de os a terului
- un be i or parfumat caruia i dăm foc, n spatele nostru - repre intă
edicina acră a Aerului, partea de sus a terului
- o lumânare aprinsă, n dreapta noastră - repre intă edicina acră a
Focului, partea dreaptă a terului O arul drept
- un bol cu apă, n stân a noastră - repre intă edicina acră a Apei, partea
stân ă a terului O arul stân
- pre ătim de asemenea o foaie de ârtie i ce a de scris
e a e ăm n mi locul cercului, cu fa a către elementul Pământ, punem că tile n
urec i i urmărim medita ia idată, notând pe foaia de ârtie i iunile,
elementele i ndrumările enite la fiecare dintre cele 4 direc ii edicinas
epetăm practica n fiecare i, sau minim de 3 ori pe parcusul acestei ultime
săptămâni

Rug ciunea
către Mama Divină
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Rugăciunea către Mama Divină
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Invocarea
către propriul suflet
Ade ărul este că nu e istă nici o reali are
spirituală mai mare decât aceea a re ăsirii i
re ntre irii propriului uflet, n corp uman
nificarea dintre fiin a umană i fiin a di ină
care suntem, prin incorporarea propriului
nostru uflet n carne, oase, con tiin ă i
sim ire
eunirea cu propriul uflet - nicitatea Fiin ei
man- i ine, partea din noi care nu moare,
e oluea ă, cre te, e perimentea ă, simte i
con ine toate codurile darurilor noastre - este
ca atunci când am a uns n sfâr it Acasă, după o
lun ă, lun ă călătorie
eunirea cu propriul uflet ne face profund
umani, profund autentici i ulnerabili,
profund one ti, simpli i plini de iubire, atât de
frumo i i buni n umanitatea noastră, atât de
cura i i inocen i n capacitatea noastră de a
iubi, atât de puternici i de ne nfrânt n
determinarea noastră constantă de a sta n
slu ba ade ărului, a iubirii, a lui mpreună, a
onestită ii, a autenticită ii, a libertă ii i
unicită ii fiecărei fiin e ii

ălătoria noastră de purificare este menită să
ne aducă aici, n acest spa iu n care se desc ide
Poarta interioară pentru ca ufletul nostru să
nceapă să ne re- ăsească
ălătoria nu se opre te
a de abia ncepe cu ade ărat, din clipa n care
tim adânc n noi că nu e istă nimic n lumea
aceasta care să ne poată umple cu ade ărat, n
afara Propriului nostru uflet autentic
untem n acel spatiu, n care nu mai suntem
o omidă, dar nici nu ne-am transformat ncă n
fluture untem n spa iul de cocon e-am
n ăluit n propriile fire ale ubirii de ine i
c emării autentice către ransmutare, i ce a
fi nu tim
tim doar că fiecare celulă ne cântă un cântec
de dor i de amintire a unui oi pe care l
cunoa tem adânc, adânc năuntru
i pe care am nceput să l c emam să urce
din nou la suprafa ă, i să se ntoarcă de
oriunde s-ar fi ascuns, ca să fim din nou
oi
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Sufletul Meu Drag,
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ă las aici cu intele re elatoare ale uneia
dintre cele mai iubite autoare ale ufletului pe
care am a ut onoarea să o citesc reodată
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Divin Mam ,
i mul umesc pentru via a mea!
Totul este iubire!

102

ul umiri i recuno tin ă profundă surselor
de inspira ie care sunt pentru mine,
permanent, eren i A ra ertrand păr i din
acest material sunt preluate, adaptate i
procesate din minunata lor muncă de omb
A a enin Andre
ar e
ill Plot in
o o-pa urner era ea
opiii mei, as a i i a una
ărbatului pe care l iubesc cu fiecare celulă,
artin Pi ni
i pentru totdeauna, adrecita ora on fânta amă A a uasca, planta medicina
maestră la care mă ntorc cu profundă
re eren ă de cate ori ufletul meu mă trimite
către re-conectarea profundă cu ine
Partea de sacred ealin sounds pre entă n
medita iile idate a fost creată special
pentru acest pro ram i nre istrată li e de
către artin Pi ni
ontarea i editarea n studio a medita iilor
au fost făcute mpreună cu ebastian edaro
ele patru transmisiuni ener etice pe care le
primi i n timpul somnului or fi făcute pe
iu n urul focului sacru, cu medicina sacră a
tabacco-ului, ru ăciune, in oca ii,
binecu ântare i sacred ealin sounds
mpreună cu artin Pi ni
Partea de embodyment, dans și conștiență
corporală este oferită cu grație și iubire de
către Mălina Lilay Meraki.
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