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Kada dajemo Zemlja-Yoni Blagoslov otvaramo se ljubavi 

Božanske Majke i prihvaćamo da njena prisutnost i energija teku 

u našu kulturu i društvo kroz žene koje blagoslovimo.  

Jednom kad primiš Zemlja-Yoni Blagoslov, možeš ga davati 

drugim ženama kako bi i one mogle dijeliti taj dar od Majke . 

Zemlja-Yoni Blagoslov je besplatan dar ljubavi koji se dijeli za 

iscjeljenje svih žena. Zemlja-Yoni Blagoslov možeš dati i primiti 

onoliko često koliko želiš. 

Skulpturu izradila Debbie Berrow  www.bellpineartfarm.com 

 

Kako dati Zemlja-Yoni Blagoslov: 

Zemlja-Yoni Blagoslov je kombinacija jednostavnog položaja ruku, molitve i otvorenosti da primimo i 

doživimo energije.  

I ti i primateljica možete sjediti ili stajati za vrijeme Blagoslova.  

Zamoli primateljicu da stavi ruke u Yoni položaj. 

Nježno stavi svoje dlanove oko njenih. (Vidi sliku). 

Ako Blagoslov daješ većem broju žena, neka sve stave 

dlanove u Yoni položaj. 

Zemlja-Yoni Blagoslov može trajati koliko dugo želiš; 

može trajati i vrlo kratko ako se radi o većoj skupini.  

Izgovori riječi molitve naglas ili u sebi. 

 

Zemlja-Yoni Blagoslov - postupak: 

1. Postavi svoje dlanove oko dlanova primateljice. 

 

Udahni duboko i osvijesti vlastitu Yoni. 

 

2. Od moje Yoni Zemlji. 
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Osjeti, znaj ili vidi svoju Yoni kako se povezuje s Majkom Zemljom. Zadrži tu svjesnost dok ne 

osjetiš da si spremna za sljedeći korak. 

 

3. Od mojeg srca tvojim dlanovima. 

 

Dovedi svjesnost u svoje srce. Osjeti ili zamisli kako postoji tok energije ljubavi iz tvog srca 

kroz tvoje dlanove u srce primateljice. Zadrži tu svjesnost koliko želiš. 

 

4. Iz Majčina srca u tvoju Yoni,  

svetost, ljubav i život.  

 

Vidi ili znaj da blijedo ružičasto svjetlo i rubin crveno svjetlo obavijaju vaše dlanove. Možda 

ćeš postati svjesna ljubavi i prisutnosti Božanske Majke. Zadrži svjesnost predivnih energija 

Božanskog  Ženstva koliko želiš. 

 

5. Odvoji dlanove primateljice. 

Položi ih ili preko njenog srca ili jedan preko srca, a drugi preko donjeg dijela njenog trbuha. 

Stavi svoje dlanove preko svog srca i ostani u energiji ljubavi srčanog središta koliko želiš.  

Po završetku Blagoslova otvori oči i nasmiješi se. 

--------------------------------------------------- 

 Nakon Zemlja-Yoni Blagoslova 
 

Primateljica sada može dati Zemlja-Yoni Blagoslov drugoj ženi. Molim te daj joj ovaj letak kako bi i 

ona mogla prenijeti  Zemlja-Yoni Blagoslov drugim ženama. 

Globalni Zemlja-Yoni Blagoslov za sve žene 

Pridruži se tisućama žena diljem svijeta u Worldwide Womb Blessingu i Earth-Yoni Blessingu 

(Globalnom Blagoslovu Maternice i Globalnom Zemlja-Yoni Blagoslovu). Primi Earth-Yoni Blessing i 

Womb Blessing od Mirande Gray i doživi ljepotu žena koje dijele energiju, ljubav i iscjeljenje. 

Kako bi se prijavila za primanje Worldwide Earth-Yoni Blessinga i Worldwide Womb Blessinga pođi 

na stranicu: www.wombblessing.com 

Dani Blagoslova uobičajeno su u dane Punog Mjeseca u veljači, svibnju, kolovozu, listopadu i 

prosincu. Pridruži nam se samostalno ili sa skupinom svojih prijateljica! 



http://www.wombblessing.com/

