
Pràctica per acompanyar la menstruació

Cinturó de Sàlvia

Durant els darrers 2 anys, quan he tingut menstruacions un xic doloroses, tristes, feixugues o volia 
passar-les amb bona companyia, m'he preparat el cinturó de sàlvia com a companya.

Sortia de l'habitació, en una època en que la finestra donava al patí, sortia per la finestra, … i 
m'apropava a la preciosa sàlvia del jardí. M'asseia un poquet al seu costat, tocava les seves fulles, 
les olorava, tancava els ulls i m'esperava fins que una visió de llum entrés a la meva ment. Entenia 
que era la llum del seu cor i el meu en contacte. Llavors demanava a la planta per al seu permís. 
Vols venir amb mi? Et puc prendre per alleugerir aquest moment? I esperava el moment i la 
sensació que m'ho confirmava com un SÍ gran, de tota la planta. Si era així, procedia a trobar les 
fulles que vindrien al cinturó. Hi havia fulles que tornaven a contestar amb molta entrega i alguna 
que no volia deixar la seva planta mare, agafava només a les que volien venir. Ho notaràs perquè al 
doblegar el plec entre la fulla i la tija cedeixen amb dolçor o es mantenen fermes i subjectes a la tija. 
En general recollia entre 1 a 6 fulles.   

Una vegada collides me les guardava en contacte amb el cos, aguantades amb la goma de les calces, 
tocant el ventre, o dins de la samarreta interior, tocant els pits, o amb la goma del pantaló, tocant la 
part dels ronyons, sempre que quedessin suficientment subjectades. Mentrestant estenia el tros de 
tela que serviria per al cinturó. No sempre era la mateixa tela, tot i que en va haver alguna que em 
va acompanyar molt de temps. Més o menys la tela feia un pam d'ample i un xic més que la cintura 
de llarg. Normalment han estat teles molt suaus, teles especials, teles amb algun toc de vermell, que 
sempre estaven presents a la meva habitació o que he fet servir en cerimònies. 

Una vegada desplegada la tela, presentava les fulles ben estirades al centre, unes sobre les altres o si 
eren més de tres, dos pilonets un al costat de l'altre. Doblegava la tela, de dalt cap a baix i de baix 
cap a dalt, deixant les fulles amagades al centre i les disposava a l'altura del ventre. Després estenia 
el llarg de la tela, al voltant de la cintura i si no calia, no li feia cap nus per aguantar un costat amb 
l'altre. Si no podia quedar-me estirada o molt tranquil·la, feia un petit llacet als extrems de la tela 
per unir-los. Normalment el llaç era amb cordill de llana vermell que en algun moment havia beneït 
amb la meva sang menstrual i havia estat eixut i mogut pel vent durant una nit. 

Estava amb el cinturó el temps que podia o necessitava. També per sortir al carrer, anar a treballar o 
estar en companyia. Si ho sentia em posava altres fulles de sàlvia tocant els pits i els ronyons, sense 
més subjecció que la pròpia roba i fins que queien.

Aquesta pràctica me la va suggerir el meu company pel procés de sanació del meu úter i l'he 
desenvolupat a Ca Na Mora, una casa femenina a Valldoreix, on hem conviscut en femení amb 
dones precioses, amb els nostres cicles i les nostres arts, durant uns 3 anys.

Més detalls sobre celebracions i vivències en femení a http://laciranda.wordpress.com/. 
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