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DRAGA MEA, MĂ BUCUR CĂ AI AJUNS
LA ACEST MATERIAL.

Atunci când femeia se reconectează cu puterea pântecului ei, 
acea femeie începe să acceseze o înțelepciune ancestrală și 
să devină o femeie magnetică, suverană, în contact cu cele 

mai mari puteri feminine divine.

Pântecul nostru poartă o mulțime de imprinturi toxice în 
interiorul lui, care ne îndepărtează de aceste puteri feminine 

și ne sabotează viața și energia din care trăim. 

Până când femeia nu își va purifica pântecul și nu începe 
o călătorie profundă în feminitatea ei sacră, ea va trăi pe 

jumătate, în depresie, în extenuare, în frustrare, în 
dinamici relaționale toxice și în profundă neîmplinire, în 

luptă cu viața. 

Avem nevoie să ne reamintim de puterea pântecului 
nostru și de toate binecuvântările pe care el le are pentru noi. 

Lucrarea pântecului nu este una doar de câteva zile, 
temporară și superficială, ci una profundă, de toată viața, 

pe care femeia este important să învețe să o onoreze și să se 
lase transformată și alchimizată de ea. 

Însă, pentru început, începem această purificare de 7 zile, iar 
dacă îți dorești să parcurgi o călătorie mai profundă, te aștept 
cu drag în programele mele intensive de feminitate sacră 
(Clubul She Shines este unul dintre ele – program de 6 luni). 



Orice femeie ar trebui să aibă un altar în 
casă, locul ei sacru, unde să revină zilnic 

pentru liniște, meditație, rugăciune și 
conectare cu sine. Adu la altar toate 
obiectele care simți că îți elevează 

energia și îți susțin feminitatea sacră: 
statuete ale Divinului Feminin, icoane, 

flori, cristale, uleiuri esențiale, mandale, 
poeme, etc. 

Pentru început, 
creează-ți un altar. 



RUGĂCIUNEA PÂNTECULUI 

Invit Energia Christică Solară și Puterea Divinului Masculin 
de vindecare profundă în interiorul pântecului meu, pentru 

eliberare și purificare a tuturor aspectelor sabotoare din 
interiorul pântecului meu. 

Pun intenția ca toate imprinturile energetice toxice și 
disfuncționale care există în pântecul meu și mă 

îndepărtează de iubire, de prosperitate, înțelepciune și 
radianță feminină, să fie eliberate și vindecate prin puterea 

și potența Energiei Christice Solare. 

Las această Energie Christică Solară să curgă în interiorul 
pântecului meu și să îmi redea fertilitatea, vitalitatea, 

magnetismul feminin și Adevărata Viață. 

Trezesc în Pântecul meu Uniunea Sacră Feminin-Masculin, 
activez cele 8 Porți Feminine Sacre, Roata Medicinii a 
Divinului Feminin și primesc penetrarea și vindecarea 

Divinului Masculin în multidimensionalitatea mea feminină.

Amin!



SCRISOARE ZILNICĂ DE IUBIRE ŞI RECUNOŞTINȚĂ 
A PÂNTECULUI

Timp de 7 zile te voi invita să îți iei timp să îi scrii pântecului tău o scrisoare 
de iubire și recunoștință. Ai mai jos un exemplu:

„Dragă Pântec Iubit,

Pentru început, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai făcut 
pentru mine, de când te-am descoperit și am descoperit 

magia puterii tale.

Îți mulțumesc pentru toate darurile pe care mi le oferi. 
Te onorez și îți onorez importanța în viața mea.

Te rog să mă ierți că am uitat atâta vreme de tine.

Te rog să mă ierți că nu am știut să te valorizez. 
Îți trimit iubire și recunoștință!

Mulțumesc pentru puterea ta care se activează acum în 
mine și mă binecuvântează cu frumusețe, iubire, abundență 

și bucurie!

Cu iubire,
Tania!”



Practică zilnică timp de 7 zile:

1. Aprinzi o lumânare la altar și purifici spaţiul.
2. Folosește uleiuri esenţiale pentru a-ţi unge și masa 
pântecul (ulei de trandafir, uleiul Mariei Magdalena, Myrh, 
cardamom).
3. Rostești Rugăciunea Pântecului, punând două mâini în 
formă de triunghi cu vârful în jos (womb mudra) pe pântec.
4.  Scrisoare Zilnică de iubire și recunoștinţă a pântecului.
5.  Meditaţia de curăţare a pântecului.
6.  Ascultă-ţi nevoie corpului în urma practicii și vezi ce are 
el nevoie de la tine.

PE TOT PARCURSUL CELOR 7 ZILE:

– renunţă cât mai mult la acţiuni sabotoare care îţi fură 
energia inutil și nu îţi servesc (extenuare, detox de la social 
media – renunţă măcar pentru o zi la social media, cafeină 
(înlocuiește cu ceaiuri de plante);

– renunţă la zahăr pentru o zi și începe să introduci în ziua 
ta practici care te hrănesc (masaj de relaxare, baie ritualică, 
odihnă, timp petrecut în natură, deconectare de telefon, 
timp de introspecţie, journalling). 
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„Corpurile noastre sunt adevărate temple. Sursa trăiește în fiecare 
dintre noi. Fiecare celulă este o Poartă Cosmică, un portal, iar 

Pântecul este mama acestui complet și magnific sistem, pe care 
noi îl numim corpul uman. Este, de fapt, holograma lui Dumnezeu.” 

— WOMB AWAKENING —


