
 

7 Askelta Kohtuyhteyteen & Elinvoimaiseen Elämään 
     Kirjoittanut: Deepthi Godesa 

🌺 Haluat lisätä elämään nautintoa ja tuntea syvempää henkistä täyttymystä 

🌺 Haluat saada itseesi yhteyden ja elää autenttisena sisäiselle maailmallesi 

🌺 Haluat oppia asettamaan omat rajasi ja kunnioittaa itseäsi 

🌺 Haluat astua pyhään liittoon, uuden ajan parisuhteeseen 

🌺 Haluat luoda maailmaan jotain aivan uutta omien lahjojesi avulla 

Jos vastasit Kyllä yllä oleviin kysymyksiin, olet valmis astumaan  
Pyhään Kohtuyhteyteesi ja Elinvoimaiseen Elämään! 

Kohtu ja sakraalichakran alue on naisen pyhin, voimallisin ja tärkein alue Pyhän Naisen 
polulla. Astuaksemme omaan täyteen voimaamme, meidän tulee yhdistyä ei vain 
sydämeemme, vaan myös kohtuumme, joka on Jumalallisen Äidin tyyssija, josta kaikki elämä 
kumpuaa. Tässä pyhässä sylissä asuu niin luovuutemme, elinvoimamme kuin henkinen 
hyvinvointimmekin. Kohtumme kautta olemme kytköksissä kaikkeen mikä on. 



🌺Kohtumeditaatio  
Kohtumeditaatio on helppo ja vaivaton harjoitus saada lempeä yhteys kohtuun. Asetu 
istumaan tai makuulle rauhaisaan paikkaan ja vain aseta kätesi kohdun päälle. Hengittele 
käsien alle, rentoudu ja kuuntele. Sinun ei tarvitse yrittää saada mitään tapahtumaan, vaan 
riittää, että vain olet. Pudota pois kaikki suorittaminen. Kun hengityksesi on syventynyt ja olet 
saanut kohtuusi keskittyneen yhteyden, tunne, miten käsistäsi alkaa virrata valoa kohtuusi. 
Näe ja tunne miten kohtu täyttyy valkoisesta valosta ja puhdistuu. Meditaation jälkeen tunnet 
olosi kevyeksi, kohottuneeksi ja valoisaksi.  

Ensimmäiset kohtumeditaatiot saattavat olla hyvin tunteikkaita kokemuksia ja esiin saattaa 
nousta tukahdutettuja ja raivokkaitakin tunteita ja olotiloja. Anna tunteiden nousta ja ota ne  
rakkaudella vastaan. Mitä tahansa kohdusta nousee, se on hyväksi. Sinun ei tarvitse enää 
tukahduttaa todellisia tunteitasi ja sisäistä ohjaustasi. Anna itsellesi nyt aikaa, lepoa ja 
huolenpitoa. Voit myös kirjoittaa tuntosi ylös tai lähteä luontoon sulattelemaan kokemaasi. 
Kaikki on hyvin.  

🌺Oleskele luonnossa  
Kohtumme elää suorassa yhteydessä maan ja luonnon kanssa. Lähde luontoon oleskelemaan, 
nauttimaan, tuoksuttelemaan luonnon tuoksuja, kuuntelemaan tuulen ja metsän huminaa ja 
nautiskelemaan auringonvalosta kasvoillasi. Jos sataa vettä, tunne, miten pisarat hellivät 
kasvojasi ja huuhtelevat huolesi ja murheesi pois. Istu kalliolle, halaa puita ja tuoksuttele 
kukkia. Muodosta luonnon kanssa elävä yhteys. Kun istut vaikkapa kalliolla tai metsässä 
puun kannolla, niin laita kätesi kohdun päälle ja vain hengittele lempeästi sisään ja ulos. 
Tunne miten jalkapohjistasi lähtee juuret maahan ja päälaeltasi valopunos taivaaseen. 
Sydämesi on auki ja vastaanottavainen. Kuvittele, miten sisäänhengityksen aikana maasta 
nousee kristallinkirkasta valoa kohtuusi ja kohtusi täyttyy ja puhdistuu tuon valon voimasta. 
Uloshengityksellä kaikki vanha, jähmettynyt energia virtaa puolestaan kohdustasi maahan 
muuntumaan valoksi. Jatka hengittämistä ja visualisointia niin pitkään kuin sinusta hyvältä 
tuntuu. Kiitä itseäsi ja Äiti Maata tästä puhdistumisesta. Avaa silmäsi, ole vielä hetken 
rauhassa ja tunnustele miltä sinusta tuntuu.  

🌺Syö puhdasta ruokaa ja juo vettä  
Kaikki mitä laitat suuhusi vaikuttaa myös kohtuusi. Korkeavärähteinen ruoka ja puhdas vesi 
puhdistaa kohtuasi ja saa olosi tuntumaan ihanan kevyeltä ja puhtaalta. Kevyt, puhdas keho 
puolestaan vaikuttaa aivotoimintaasi, mielen selkeyteen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi. 
Suosi puhdasta kasvispainotteista ruokaa ja suodatettua tai lähdevettä.  



🌺Käytä ääntäsi  
Etsi rauhallinen tila, jossa voit istua tai maata. Sytytä muutama kynttilä. Aseta kätesi kohdun 
päälle ja vain hengitä. Tuo hiljalleen hengitykseen mukaan oma äänesi. Voit vaikkapa 
uloshengityksellä huokaista ääneen AAAH. Tunne miten kohtusi laajenee ja alkaa kantaa 
tuota ääntä mukanaan. Kuvittele äänesi puhdistavan kohtuasi ja luovan sisääsi aivan uutta 
harmoniaa ja tasapainoa. Myös pyhät mantrat ja antaumuksellinen laulu auttavat meitä 
puhdistamaan ja avaamaan kohtuamme.  

🌺Ole intiimissä yhteydessä vain sellaisen ihmisen kanssa, joka 
rakastaa sinua ja tukee voimaantumistasi  
Koska kohtu varastoi kaiken kokemansa, ei ole mitenkään yhdentekevää ketä päästämme 
sisäämme. Kun alat kiinnittää huomiota kohtuusi, se alkaa myös hyvin voimallisesti kertoa, 
kuka sinne saa astua ja millä tavalla. Energiatasosi alkaa nousta kohtutyöskentelyn myötä, 
joten pidäthän huolta, että rakastelukin tapahtuu rakkaudella ja sinua kunnioittaen. Ennen 
kaikkea rakastelusta tulee sinulle ja teille energeettinen ja henkinen kokemus. Salli siis sisääsi 
vain parasta.  



🌺Tee kaikkea luovaa ja nauti  
Parhainta hoitoa kohdullemme on kaikki luova tekeminen! Tanssi, laula, maalaa, piirrä, soita, 
kirjoita! Luo uusia asioita ja tilanteita elämääsi, nauti, pidä hauskaa, uskalla hypätä oman 
mukavuusalueesi ulkopuolelle ja laita itsesi likoon! Nauru, ilo ja huumori ovat mitä 
parhainta rakkauden eliksiiriä, joka saa meidät tuntemaan itsemme eläväksi ja hehkuvaksi! 
Valitse ympärillesi elämäniloisia, positiivisia ihmisiä, joiden kanssa saat hullutella ja nauttia. 
Enkelit sanovat aina, että ilo on korkeinta mahdollista henkistä energiaa!  

🌺Jade Egg ja kristallit  
Moni nainen on löytänyt voimaantumisen polulleen avuksi Jade Eggin, vaginan sisään 
asetettavan jadekiven. Kivi voi olla myös ruusukvartsia tai mustaa obsidiania. Jade Egg 
harjoitus tulee muinaisesta idästä, jossa harjoitusta tehtiin parantamaan elämänlaatua. 
Säännöllisen Jade Egg -harjoituksen myötä vanhemmatkin naiset säilyttivät 
elinvoimaisuutensa ja nuoruutensa. Erityisesti harjoituksesta hyötyivät synnyttäneet naiset, 
joita harjoitus auttoi parantamaan ja linjaamaan uudelleen lantionpohjan lihakset 
synnytyksen jälkeen. 

🌺 Löydät tarkemmat ohjeet Jade Egg-työskentelyyn Pyhä Nainen -sivustoltani 
www.pyhanainen.com. 

🌺 Sydämen Matkaopas - Naisen Vaiettu Voima -kirjastani puolestaan löydät lisää vinkkejä, 
harjoituksia ja tietoa kohtutyöskentelyn tärkeydestä. 

http://www.pyhanainen.com

