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טקס הגשמה וזימונים לנשים
לליל מולד הירח



DIY רק תבקשיטקס מולד הירח
מה הסיפור עם הירח ואיך זה קשור להגשמה נשית?

 
השמועה אומרת שפעם, לפני שחיינו עם תאורה מלאכותית, המחזור החודשי של רובנו היה מסונכרן עם הירח.

היינו מדממות עם מולד הירח ומבייצות בירח המלא.
למה רובנו ולא כולנו?

כי בחיים השבטיים זה ממש לא פרקטי שכל הנשים יקבלו את הוסת באותו הזמן,
לכן חלק מנשות השבט היו מבייצות במולד הירח ומדממות בירח המלא.

כך, יכלו הנשים לתמוך זו בזו.
 

בתור ילדת מדבר מלידה אני יכולה לשתף אתכן שמאז שאני זוכרת את עצמי
ועד היום הזה ממש-

יש בירח המלא קסם או כוח שקשה להסביר.
בלילות חשוכים במדבר השמיים מלאים כוכבים, אבל האדמה הופכת מסוכנת, מפחידה, לא בטוחה.

כשחשוך- כל כך חשוך.
החושך הזה עושה תחושה של רצון להתכנס פנימה, בין קירות הבית, בחיק המשפחה. להישאר בפנים.

אבל כשהירח מלא?
כשהירח מלא יש איזה קסם שקורא לנו לצאת החוצה אל החול. לרוץ ולהלך על הגבעות המוארות,

לשוחח זה עם זה עד השעות הקטנות של הלילה, יש איזה חיוך שקשה להוריד מהפנים בלילות ירח מלא ותחושה שהגוף זורח ממש
כמו החול.

ירח מלא במדבר נוסך תחושה של בטחון, של שמחה ושל אפשרויות חדשות.
 

המחזור הנשי-החודשי הממוצע, ממש כמו מחזור הירח, הוא 28 ימים.
יש לו ארבעה שלבים עיקריים שמשפיעים על כל רובד בקיום שלנו-

על הפתיחות הרוחנית שלנו,היצירתיות שלנו, הפוריות שלנו, הפוקוס שלנו, הרגשות שלנו.
גם לאנרגיה של השלבים השונים במחזור הירח יש תכונות שהופכות זימון ויצירת מציאות לפשוטים יותר.

אז מה היא הגשמה נשית?
הגשמה נשית היא זו שמחוברת למעגליות הטבעית שלנו.

הגשמה נשית היא תוצר של הקשבה עמוקה לגוף שלנו, לטבע, ולמעגליות בה אנחנו חיות באופן טבעי.
הבהרה חשובה!

כשאני מדברת על מחזור חודשי זה לחלוטין נוגע גם במי שמכל סיבה שהיא כבר אינה מקבלת את הוסת, או למי שמכל סיבה שהיא
אין לה רחם.

המחזור הוא הורמונלי וגם אנרגטי ומתאים לכל אישה בכל שלב בחיי הנשיות והפוריות שלה.
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אז מה עושות בטקס מולד הירח?
 

ליל מולד הירח הוא זמן מ-ע-ו-ל-ה להביא משאלות, להתבונן פנימה בלי התנצלות, בשקט, בכנות- ולזהות מה אנחנו באמת רוצות,
מתוך קבלה רדיקלית של כל רצון, חשק, חלום, או "בא לי" שעולה מתוכנו.

זה זמן טוב להתבונן בכנות על תחומי חיינו והתפקידים השונים בחיינו ולדוק איך היינו רוצות להיות בהם ומה היינו רוצות שישתנה,
גם אם אנחנו לא יודעות איך- 

במולד הירח אנחנו לא צריכות להיות פרקטיות או לצאת עם תכנית פעולה-
רק להתמסר להתבוננות, להביע רצון פשוט ולתת לדברים, ליקום, לנפש שלנו ולכל כוחות השמיים לאפשר ולהגשים אותם עבורנו.

 
איך נראה הטקס?

רצוי לשהות מחוץ לבית, אם אפשר, במקום חשוך בטבע בו יש כמה שפחות הפרעה של אור מלאכותי.
החושך הטבעי של הלילה הזה משפיע עלינו הורמונלית ומאפשר התכנסות עמוקה יותר והסרה של חסמים, עכבות ושיפוטיות

שאימצנו במהלך שנותינו כנשים "מודרניות".
אם אי אפשר להיות מחוץ לבית, או מתחשק לך להיות בחדר שלך- פשוט דאגי להחשיך את החדר (אם את באזור עירוני ונכנס אור

מבחוץ) ולהשאיר לך רק אור קטן ועדין לכתיבה.
אנחנו (בתי הקטנה ואני) אוהבות לקחת איתנו משהו טעים כמו שוקולד או פירות, אבל הקשיבי בעיקר לעצמך ולגוף שלך ובדקי אם

ומה מתחשק לך ושוב- זה הזמן להקשיב בדיוק למה שמתחשק ולא למה ש"נראה לך נכון".
קחי איתך מחברת ועט ואם את בחוץ- משהו נוח לשבת או לשכב עליו וכאמור- מנורה/נר/פנס קטן כדי שתוכלי לכתוב.

 
אפשר ורצוי להזמין איתך עוד נשים, קטנות או בוגרות להצטרף לליל המשאלות שלך- האנרגיה הנשית המשותפת מעצימה מאוד

את תחושת הקסם והניסים שמתלווה לערב כזה.
 

בדף הבא הכנתי לך רשימת שאלות ותרגילים שיעזרו לך להתבונן בסקרנות פנימה ולגלות עוד עוד רצונות, חשקים ומשאלות
שכדאי להביע ולהציף בלילה הזה.

אני מזמינה אותך לשתף אותנו אחר כך איך היה לך הטקס בקבוצת הפייסבוק שלנו: 
/https://www.facebook.com/groups/tinymiraclescommunity
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מה בא לי שיקרה לי בחודש הקרוב?
מה אני רוצה ועדיין אין לי?

מה הייתי מבקשת לעצמי אם הייתי ממש חצופה?
מי אני רוצה להיות בתור אמא/בעלת עסק/בת זוג/חברה (וכל תפקיד אחר שיש לך בחייך)?

אילו אנשים אני רוצה בחיי?
מה חסר לי עכשיו יותר מהכל?

מה הייתי עושה/קונה אם כסף לא היה מוגבל עבורי?
איזה חלום עוד לא הגשמתי?

על מה אני מוותרת?
מה מתחשק לי לקבל במתנה?

אם הייתי יכולה להפוך להיות מי שאני רוצה- מי הייתי הופכת להיות? איזו גרסה של עצמי?
בא לי להיות יותר ____________________.

הלוואי ויכולתי להפסיק ___________________.
איזה מגניב היה אם הייתי יכולה __________________.

אם היה לי אומץ ללכת עם האינטואיציה שלי ממש רחוק הייתי _________________.
אם הייתי יכולה לשנות את האופי שלי הייתי משנה את _________________.

הלוואי ומישהו פשוט יופיע בדלתי ו___________________.
אם הייתי יכולה להזמין כל דבר מהיקום הייתי מזמינה _________________.

מוכנה לגלות את משאלות ליבך ולהתמסר להגשמתן בקלות?
הנה כמה שאלות ותרגילים שיעזרו לך. את יכולה לכתוב כתיבה חופשית על כל שאלה או לכתוב כתיבה חופשית כשאת חוזרת מדי

פעם לשאלות, את יכולה להשתמש בכולן או בחלקן, את יכולה להפוך כל שאלה לכותרת לרשימה או קטע כתוב ואת יכולה
להשתמש בהן כשאלות פתיחה לשיחה עם חברותייך לטקס ורק בסוף לכתוב מה שעולה לך בעקבות השיחה-

לכי עם האינטואיציה שלך ועם מה שמתחשק, הכל עובד1
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