Jak poskytovat požehnání Země-jóni
Když předáváme požehnání Země-jóni, otevíráme se lásce Božské
matky a dovolujeme, aby prostřednictvím žen, které toto požehnání přijímají, proudila její přítomnost a energie i do naší kultury
a společnosti.
Jakmile jednou obdržíte požehnání Země-jóni, můžete ho předávat dále ostatním ženám, aby i ony mohly sdílet tento dárek od
Božské matky. Požehnání Země-jóni je všem dostupný dar lásky
určený k léčení všech žen. Toto požehnání můžete dávat a dostávat tak často, jak si jen přejete.
(socha od Debbie Berrow: www.bellpineartfarm.com)

Jak poskytnout požehnání Země-jóni:
Požehnání Země-jóni je kombinací jednoduché pozice rukou, modlitby a ochoty otevřeně
přijímat a prožívat energii.
Při poskytování požehnání můžete obě – vy i
přijímající žena – buď sedět, nebo stát.
Požádejte přijímající ženu, aby složila ruce do
pozice jóni. Poté její ruce něžně uchopte do svých
dlaní (viz fotografie).
Pokud předáváte požehnání více než jedné ženě,
nechť všechny ženy složí ruce do pozice jóni.
Samotný akt požehnání může trvat tak dlouho, jak
budete chtít. V případě velké skupiny můžete
postupovat rychleji.
Slova modlitby vyslovujte buď nahlas nebo v duchu.

Postup předávání požehnání Země-jóni:
1. Vezměte do svých dlaní ruce přijímající ženy.
Zhluboka se nadechněte a přeneste svou pozornost ke své jóni.
2. „Z mé jóni do Země:“
Prociťujte, uvědomujte si nebo si představujte, jak se vaše jóni spojuje s Matkou
Zemí. Udržujte se v tomto vědomí, dokud se nebudete cítit připravena přejít na
další krok.
3. „Z mého srdce do tvých rukou:“
Přeneste svou pozornost do svého srdce. Prociťujte nebo si představujte, že z
vašeho srdce proudí přes vaše ruce do srdce přijímající ženy láskyplná energie.
Udržujte toto vědomí tak dlouho, jak budete chtít.
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4. „Ze srdce Matky ke tvé jóni – posvátnost, lásku a život:“
Uvědomujte si nebo si představujte, že vás a vaše ruce obklopuje světle růžové a
rubínově rudé světlo. Můžete si uvědomovat i láskyplné přítomnosti Božské matky.
Udržujte se ve vědomí nádherných energií Božského ženství tak dlouho, jak budete
chtít.
5. Oddělte ruce přijímající ženy.
Položte je buď obě na její srdce, nebo jednu ruku na oblast srdce a druhou ruku na
oblast jejího podbřišku.
Své ruce pak položte na svou srdeční oblast a zůstaňte soustředěná v srdci v láskyplné energii tak dlouho, jak budete chtít.
Na konci požehnání otevřete oči a usmějte se.

! Po požehnání Země-jóni
Vaše přijímající žena nyní může poskytovat požehnání Země-jóni jiné ženě. Věnujte jí
prosím kopii tohoto dokumentu, aby věděla, jak toto požehnání správně předávat.

Celosvětové požehnání Země-jóni pro všechny ženy
Přidejte se k tisícům žen z celého světa, které se účastní celosvětového požehnání lůna
(Worldwide Womb Blessing®) a požehnání Země-jóni (Earth-Yoni Blessing). Přijměte požehnání Země-jóni a požehnání lůna od jejich tvůrkyně Mirandy Gray a prožijte krásu toho,
když ženy společně sdílejí energii, lásku a léčení.
Chcete-li se zaregistrovat k přijetí celosvětového požehnání Země-jóni i celosvětového
požehnání lůna, jděte na stránky www.wombblessing.com.
Dny požehnání obvykle probíhají při únorovém, květnovém, srpnovém, říjnovém a
prosincovém úplňku. Přidejte se k nám – ať už samy, nebo se skupinou přítelkyň!
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