
Pântecul este purtătorul Elementului Apă, el răspunde într-un mod 
profund vibrațiilor apei, elementelor apei și stării de a fi Apă (Femeia – 
Apă), însă, de cele mai multe ori, majoritatea femeilor sunt deconectate 

de pântecul lor, el devenind dezechilibrat, purtând în interiorul lui o 
mulțime de răni/traume/abuzuri.

În ritualul de curățare a pântecului, ne vom folosi de energia Apei pentru 
a purifica, a elibera și a ne abandona în brațele Mamei Divine, pentru ca 

pântecul nostru să fie eliberat de tot bagajul sabotor energetic și 
emoțional pe care l-am purtat până acum în interiorul pântecului nostru 
și a ne deschide înspre un spațiu Divin, plin de prospețime, creativitate, 

feminin sălbatic și radiant care se va naște în interiorul pântecului nostru.

Creează-ți Spațiul Sacru pentru acest ritual, așa cum îl simți, fără grabă 
și cu multă blândețe și conectare la tine. Aprinde lumânări, purifică 

spațiul cu palo santo și salvie, creează-ți un mic altar, cu statuete, cărți 
oracol și orice te inspiră – poți chiar să îți pui și o intenție pe care să o 

scrii și o pui sub bolul de apă.
Adu bolul în mijlocul altarului, iar dacă simți să folosești cristale, poți 

pune aceste cristale în interiorul bolului, după care umple-l cu apă filtrată.
Poți intuitiv să decorezi această apă cu petale de flori, uleiuri esențiale, 

ierburi sau tot ceea ce mai simți tu.

Vei avea nevoie de:
un bol;

apă filtrată sau apă normală (pe care am rugămintea să o fierbi înainte);
uleiuri esențiale (opțional);
esențe de flori (opțional);

ierburi și petale de flori (opțional);
cristale (opțional);

Ritual de curătare 
a pântecului

,



Poți face acest ritual stând jos, pe podea, creând acest altar pe o pătură 
sau o eșarfă sau o poți face în orice postură o consideri confortabilă, 

atâta timp cât vei avea bolul de apă în fața ta.

Închide ochii și conectează-te la vibrația apei din acest bol, cerându-i ca 
această vibrație să fie conectată la pântecul tău.

Pune ambele mâini pe bol și simte, conectează-te acolo cu palmele tale 
absorbind frecvențele apei în pântecul tău. Imaginează-ți că bolul devine 

pântecul tău, iar pântecul tău devine bolul.

Ia-ți 10 minute să primești în mod energetic apa în interiorul pântecului 
tău, și simte cum această apă îți purifică și curăță în profunzime 

pântecul, ca o cascadă, care curge constant în interiorul pântecului tău, 
eliberând toată stagnarea, energiile vechi, emoțiile reprimate, abuzurile, 

traumele și dezechilibrele fizice din interiorul pântecului tău.

Odată ce simți că acest ritual este complet, poți pune acest bol pe 
altarul tău, unde îl vei lăsa până ziua următoare, când vei reface ritualul 
și VEI SCHIMBA APA. De fiecare dată, apa trebuie schimbată, pentru un 
nou ritual. Dacă folosești cristale, spală cristalele și refolosește-le pentru 

următorul ritual.

Poți oricând schimba cristalele și toate obiectele de la altar – rugămintea 
este să practici acest ritual în mod intuitiv, conectată la tine și la nevoile 
tale. Nu trebuie NIMIC specific, ci doar conexiune cu sine și cu propria ta 

intuiție. Ai încredere că ceea ce faci este ceea ce ai nevoie.
Rămâi în liniște și vezi ce noi conștientizări sau viziuni îți apar. S-ar putea 

ca prima oară să nu simți mai nimic sau să nu ai nicio conștientizare. 
Însă, pe măsură ce faci acest ritual, energiile încep să se deblocheze și să 

lucreze. Ai încredere în proces.

După ce faci ritualul, poți împărtăși pe grup dacă vei simți să faci acest 
lucru. Este în regulă și dacă nu, dar asigură-te că faci acest ritual chiar 

dacă nu dorești să împărtășești.


