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Meditace pro celosvětové požehnání lůna
(Worldwide Womb Blessing®)
1. Meditace požehnání lůna (The Womb Blessing®
Meditation)
Tuto meditaci provádějte v čase, na který jste se registrovaly. Mějte na
sobě svůj šátek a po ruce své misky lůna.
Zavřete oči a obraťte svou pozornost k tělu.
Uvědomte si, jak vaše tíha spočívá na polštářku, a vnímejte i tíži svých rukou v klíně.
Zhluboka se nadechněte a prociťujte, jak spočíváte ve svém středu.
Přeneste svou pozornost ke svému lůnu. Pozorujte, uvědomujte si, prociťujte nebo si
představujte, že se vaše lůno podobá stromu se dvěma hlavními větvemi, krásnými listy a
rudými plody na koncích, které připomínají klenoty.
Prociťujte nebo si představujte, že jeho kořeny vrůstají hluboko do temnoty země, spojují
vás se zemí, ukotvují vás a umožňují vám přijímat do vašeho lůna zlatou energii.
Pociťujte svou uzemněnost a vyrovnanost.
Nyní nechejte obraz stromu lůna růst, dokud se jeho větve nerozvětví v úrovni vašeho
srdce. Zatímco se propojujete s tímto obrazem, pozorujte nebo prociťujte, jak se otevírá
vaše srdeční centrum a jak energie proudí vašimi pažemi do rukou a do prstů.
Pociťujte láskyplné spojení země, vašeho lůna a vašeho srdce.
Stále si uvědomujte své srdce a zároveň pohlédněte vzhůru a pozorujte či prociťujte, jak
větve stromu rostou dál, až zespodu obejmou měsíc v úplňku nad vaší hlavou.
Jeho krása vás smáčí čistým, stříbřitě bílým světlem, které zaplavuje vaši auru a kůži.
Otevřete se a přijímejte svit měsíce. Dovolte mu vstoupit temenem hlavy a naplnit váš
mozek světlem. Uvolněte se ještě víc a přijímejte toto světlo i do svého srdce.
Poté se ještě víc uvolněte, otevřete své lůno a vpusťte i do něj požehnání této energie.
Seďte dále v uvolnění a přijímejte energii a vyladění lůna až do doby, než uběhne 20 minut
po hodině, na kterou jste se registrovaly. Meditaci ukončete následujícím způsobem:
Přeneste svou pozornost do svého lůna a nechte kořeny svého stromu lůna vrůst hluboko
do Země.
(Pokud budete pokračovat s dalšími následnými meditacemi, nemusíte dělat následující část:)
Zhluboka se nadechněte. Zavrťte prsty na nohou a na rukou. Usmějte se. Otevřete oči.
Vypijte vodu ze své misky lůna a dejte si něco dobrého k zakousnutí.
(překlad této meditace byl s drobnými úpravami převzat z Mirandiny knihy
Probuzení ženské energie, kterou vydalo nakladatelství DharmaGaia v roce 2018)
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2. Meditace sdílení
Znovu si uvědomte měsíc nad svou hlavou a dovolte jeho energii, aby vás koupala ve svém
světle. Prociťujte, jak jeho světlo naplňuje vaši hlavu a srdce a teče dolů přes vaše paže
do vašich dlaní.
Dovolte energii, aby proudila skrze vaše srdce a ruce dál do světa.
Prociťujte, jak proudí do dalších zemí a mění vibraci na vibraci Božského ženství. Prociťujte, jak léčí, miluje, tiší a vyživuje celý svět.
Prociťujte přítomnost všech dalších žen na celém světě, které se ve stejnou chvíli spojují
s touto energií. Posílejte ji k nim a přijímejte ji od nich – s láskou, sdílením a v propojení.
(pauza)
A nyní dovolte energii měsíce, aby proudila z vaší hlavy do srdce a dál do vašeho lůna a
dolů k vaší krajině.
Nechejte energii, ať probouzí a léčí posvátnost vaší krajiny i její bohyni.
(pauza)
Meditaci ukončete následujícím způsobem:
Přeneste svou pozornost zpět do svého těla a nechte kořeny svého stromu lůna vrůst hluboko do Země. Prociťujte svou váhu na židli. Zhluboka se nadechněte. Zavrťte prsty na
rukou a na nohou. Usmějte se. Otevřete oči.
Vypijte vodu ze své misky lůna. Dejte si něco dobrého k jídlu a pití na oslavu. Dále
můžete – budete-li chtít - pokračovat požehnáním Země-jóni a meditací pro archetypy.

3. Požehnání Země-jóni
Pokud se chcete dozvědět, jak se můžete zúčastnit požehnání
Země-jóni, jakou meditaci je třeba dělat a jak dávat požehnání
Země-jóni poté, co jste ho dostaly, podívejte se na stránkách
Celosvětového požehnání lůna (Worldwide Womb Blessing®) na
stránku pro stahování, kde tyto dokumenty naleznete.
Požehnání Země-jóni se může zúčastnit každá žena, není zde
žádný věkový limit.

4. Meditace pro archetypy
Pro každé celosvětové požehnání lůna existuje další doplňková meditace pro archetypy.
Tyto meditace rovněž naleznete na stránkách Celosvětového požehnání lůna (Worldwide
Womb Blessing®) na stránce pro stahování. Informace o tom, kterou meditaci aktuálně
použít, najdete na webu, v newsletteru a také ve FB skupině Worldwide Womb Blessing in
Czech ~ Celosvětová požehnání ženského lůna, do níž se můžete přidat. Meditace jsou
spojeny s ročními obdobími Země, takže se liší na severní a jižní polokouli.
Chcete-li se dozvědět víc o čtyřech ženských archetypech, o požehnání lůna (Womb
Blessing®) a o tom jak přijímat, milovat, oslavovat a vyjadřovat tyto svoje čtyři archetypální energie, zalistujte v knize Probuzení ženské energie (více se o ní dozvíte níže).
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Označení „Womb Blessing®“ je registrovaná ochranná známka, která chrání integritu této práce.

Knihy Mirandy Gray v češtině
Rudý měsíc
(v orig. Red Moon)
aneb jak chápat a používat tvůrčí, sexuální a spirituální dary
menstruačního cyklu
česky vydalo nakladatelství DharmaGaia v roce 2011, k dostání na:

www.provedomyzivot.cz

anglicky: www.amazon.co.uk | www.redmoonthebook.com

Cyklická žena
(v orig. The Optimized Woman)
aneb jak využívat svůj svůj lunární cyklus k dosažení
úspěchu a naplnění
česky vydalo nakladatelství OSULE v roce 2013, k dostání na:

www.provedomyzivot.cz
anglicky: www.optimizedwoman.com/shop.html | www.amazon.com

Poselství pro ženskou duši
(v orig. Spiritual Messages for Women)
aneb ženská moudrost pro všechny fáze vašeho cyklu
anglicky vydalo nakladatelství OSULE v roce 2012, česky v roce 2019,
obě verze k dostání na:

www.provedomyzivot.cz
anglicky: www.spiritualmessagesforwomen.com

Probuzení ženské energie
(v orig. Female Energy Awakening)
aneb Cesta celosvětového požehnání lůna.
Zpět k autentickému ženství.
česky vydalo nakladatelství DharmaGaia v roce 2018, k dostání na:

www.provedomyzivot.cz
anglicky: www.amazon.com
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