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Globalna meditacija punog Mjeseca 
 

Svakog punog Mjeseca slavi arhetip Majke Mjesec  

sudjelujući u Globalnoj meditaciji punog Mjeseca  

i udišući prelijepe iscjeljujuće energije u svoj život i maternicu. 

 

Ova nam meditacija nudi dar nježne svjetlosti  Majke Mjesec,  za iscjeljenje, dobrobit i mir u cijelome 

svijetu. U srebrno – bijeloj svjetlosti Mjeseca dostupne su nam sve obojene energije, a ženstvenost 

ih čini nježnijima.  

U ovoj prelijepoj meditaciji punoj ljubavi udišemo raznobojne  zrake mjesečine u svoju maternicu 

kako bi iscijelile sve nivoe svoga bića. Svaki puni Mjesec donosi nam drugačije obojenu energiju koja 

nam pomaže u specifičnim područjima nas samih kao i naših života.  

Boje će, za svaku Globalnu meditaciju punog Mjeseca, biti objavljene na www.wombblessing.com i 

na Facebook stranici  The Womb Blessing Attunement, nekoliko dana prije punog Mjeseca. 

 

Worldwide Womb Blessing meditacije su put Buđenja Ženske Energije,               

a Meditacija punog Mjeseca je način da primimo iscjeljenje i podršku  

dok koračamo tim nježnim putem povratka našoj izvornoj ženstvenosti. 

 

Kako možeš sudjelovati u Globalnoj meditaciji punog Mjeseca 
 

Za ovu meditaciju ne trebaš učiniti ništa posebno. A opet, bilo bi lijepo da ukrasiš mali prostor 

bojama specifičnim  za taj dan, te pripremiš zdjelu koja će simbolizirati tvoju maternicu. Također bi 

bilo lijepo da se zamotaš u šal u bojama  zraka specifičnih za taj dan. Bilo bi idealno da možeš vidjeti 

Mjesec s mjesta na kojem sjediš – ali to nije uvjet. 

 

Ovu meditaciju mogu raditi žene svih dobi, mogu je raditi i žene koje nisu primile Womb Blessing ili 

Earth-Yoni Blessing, te one koje fizički nemaju maternicu. 

 

Globalnu meditaciju punog Mjeseca možeš raditi koliko god puta želiš na dan punog Mjeseca, dan 

prije i dan poslije punog Mjeseca.  

 

Meditirati možeš sama, ali je ovo slavlje i iscjeljivanje  predivno podijeliti s  grupom koja slavi pun 

Mjesec.  
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Meditacija zrake punog Mjeseca 
 

Zatvori oči i duboko udahni. 

Osjeti svoju težinu na tlu ili stolici. Osjeti kako si teška. 

Usmjeri pažnju na donji dio svoga trbuha.  

Osjeti, znaj ili vidi tvoje Stablo Maternice kako počiva u donjem dijelu tvoga trbuha. Njegovo se 

prekrasno deblo razdvaja na dvije glavne grane koje su prepune tamno zelenog lišća, malih 

bijelih cvjetova i crvenih plodova nalik na dragulje. 

(Pauza) 

Korijenje Stabla raste duboko u Zemlju – slijedi ga dolje.   

(Pauza) 

Sada osvijesti pun Mjesec iznad sebe. On te kupa u najljepšoj srebrno – bijeloj svjetlosti.    

U toj su srebrno – bijeloj svjetlosti sve dugine boje, omekšane u nježniju, ženstvenu vibraciju.  

Vidi ili osjeti kako se u mjesečini nalaze posebne zrake (navedi određene boje) svjetlosti.  

Svjetlost (navedi boje) se slijeva preko tebe i teče kroz tebe, niz tvoje tijelo u tvoj centar 

maternice.    

Otvori svoju maternicu i dopusti da se ispuni bojom, energijom i ljubavlju Majke Mjesec.  

U sebi reci: 

‘S ljubavlju otvaram svoj centar maternice kako bih primila energije (navedi boje) mjesečine‘.  

Kupaj se u zrakama 5 -1 0 minuta.  

Primijeti kako se osjećaš, što doživljavaš i što vidiš.  

Za kraj 

Pusti korijenje svoga Stabla Maternice duboko u Zemlju. 

Usmjeri pažnju na svoje srce i osjeti zahvalnost za iscjeljujući dar Majke Mjesec. 

(Pauza) 

Duboko udahni. Nasmiješi se. Otvori oči.  
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Saznaj više o svom Stablu Maternice 

Crveni mjesec (Red Moon) - knjiga 
 
Saznaj više o svom Stablu Maternice – pročitaj moju knjigu ‘Crveni 
mjesec – Razumijevanje i vraćanje kreativne, seksualne i duhovne 
moći žene tijekom menstrualnog ciklusa.’ 
 
www.redmoonthebook.com  
 

 
 
 
 
Red Moon – snimka 
 
Ako želiš poslušati moje predstavljanje četiri ženska arhetipa s uputama kako možeš prigrliti energije 
svakog pojedinog arhetipa i uživati u darovima koje donose u tvoj svakodnevni život, poslušaj album 
‘Red Moon’ na https://store.cdbaby.com/cd/nicolahaslett12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.redmoonthebook.com/
https://store.cdbaby.com/cd/nicolahaslett12
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