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Vítání archetypu Kouzelnice 

Meditace vytváření hojnosti 

Vítání podzimního archetypu Kouzelnice 

Severní polokoule Srpnové celosvětové požehnání ženského lůna (Worldwide Womb Blessing®) 

Jižní polokoule Únorové celosvětové požehnání ženského lůna (Worldwide Womb Blessing®) 

 

Kdy mohu provádět tuto meditaci? 

Následující meditace se můžeš zúčastnit po Meditací sdílení a po Meditaci požehnání Země-jóni. 

Meditaci vytváření hojnosti si stejně jako v rámci celosvětového požehnání ženského lůna můžeš 

také udělat: 

 Kdykoliv během podzimu, kdy jsou zemské energie Kouzelnice silné. 

 Při couvajícím měsíci, kdy je měsíc ve své energii Kouzelnice. 

 Během předmenstruační fáze, kdy ztělesňuješ energii Kouzelnice. 

O Meditaci vytváření hojnosti:  

Spoj se se svou ženskou kreativní energií hojnosti k vytvoření 

svých snů. V této době prvního ovoce a sklizně slavíme sílu 

hojnosti, která se ukrývá v každé z nás. A při této meditaci ti 

tisíce žen po celém světě pomohou zhmotnit tvé sny. 

Předtím, než začneš meditaci, zamysli se nad tím, co by sis 

chtěla přitáhnout do svého života. Můžeš být konkrétní v tom, 

jak si přeješ, aby se tato hojnost projevila. Například si můžeš 

přát lepší zdraví a pohodu, více peněz nebo novou práci, 

láskyplný vztah, pomoc a podporu, dovolenou nebo něco, co 

bys sis opravdu chtěla dopřát. 

Pokud budeš praktikovat Meditaci vytváření hojnosti v Den 

požehnání ženského lůna a současně budeš ve své 

předmenstruační fázi, může to být obzvláště silné, protože 

budeš sdílet stejnou energii jako Matka země.   
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Meditace vytváření hojnosti: 

 

Poté, co jsi přijala Celosvětové požehnání ženského lůna a zúčastnila se Meditace sdílení a Meditace 

požehnání Země-jóni, jsi připravena projít Meditací Archetypu. 

Spoj své dlaně tak, aby vytvořily tvar misky – “Misku lůna” 

Pozoruj nebo si uvědom, že ve svých dlaních držíš semínko něčeho nového.  

Vlož do tohoto semínka touhu po hojnosti ve svém životě a své přání, jak bys chtěla, aby se 

hojnost projevila. 

(Pauza) 

Mysli na svém přání a pozoruj, jak se tvé srdce otevírá a naplňuje se radostí a štěstím.  

Nech toto štěstí plynout ze svého srdce a naplnit láskou misku lůna ze svých dlaní.  

(Pauza) 

Nyní pozoruj nebo si zvědom, že semínko ve tvých dlaních představuje semínka všech žen, 

které se účastní této meditace. 

Pozoruj, jak semínko září krásnou milující energií, která představuje spojení se všemi těmito 

ženami. 

 (Pauza) 

Uvědom si úplněk nad sebou. 

Prociť, uvědom si nebo pozoruj měsíční světlo, které proudí přes tebe a line se dolů skrz tvé 

paže a plní misku z tvých dlaní světlem. 

Uvědom si, že právě teď žehnáš a zhmotňuješ touhy všech žen, které se účastní v tuto chvíli 

meditace a každá žena rovněž žehná měsíčním světlem tvou touhu. 

(Pauza) 

Uvědom si, že pro každou ženu, která se právě účastní meditace, se začíná semínko její 

hojnosti probouzet a růst v lásce vyživováno měsíčním světlem. 

Uvědom si, že požehnání měsíčním světlem v kombinaci se záměrem tisíců žen po celém 

světě probudilo tvou hojnost… a ta se objeví i ve tvém životě. 
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Když se cítíš připravena ukončit meditaci: 

K ukončení meditace zaměř svou vědomou pozornost na Strom svého lůna a nech zapustit 

jeho kořeny dolů do země. Jemně zahýbej prsty na rukou i nohou a otevři oči – a usměj se  

Nyní vezmi svou lásku a hojnost ven do světa a sdílej ji! 

Vypij vodu ze své Misky lůna a jez a oslavuj! 

 

 

Nemusíš dělat nic pro 'vytvoření' své touhy, jednoduše se uvolni a užívej si přijímání veškeré 

hojnosti, která ti byla při meditaci poslána. 

 

Ve skupině 
 
Můžeš požádat účastnící se ženy, aby si vytiskly nebo vystřihly nějaký obrázek, který představuje to, 

co si ve svém životě přejí vytvořit, a přinesly si ho s sebou do skupiny.  

Ženy mohou během meditace držet obrázek v misce z dlaní a pak si ho vzít domů, aby ho mohly 

použít pro každodenní cvičení uvedený níže. 

 

Pokračování ve své hojnosti: 

Chceš-li udržet vibrace svého 'zpěvu' projevujícího se ve světě, můžeš měsíc po Požehnání provádět 

následující cvičení. 

Každý den si uvolněně sedni na přibližně 5 až 10 minut a slož své dlaně do pozice misky lůna. 

Pokračuj následovně: 

Pozoruj, uvědom si, prociť nebo si představ úplněk nad sebou. Uvolni se, zatímco jeho 

krásné světlo proudí skrz tvou auru a přes tvou kůži. 

Nech své ruce naplnit měsíčním světlem a uvolni se. 

Uvědomuj si, že energie Celosvětového požehnání lůna nadále pozitivně uzdravuje tvé 

vzorce, které souvisejí s hojností; že znovu probouzí tvé ženské energie inspirace, tvořivosti, 

lásky a vášně; a že ti pomáhá vytvářet magické touhy, které cítíš ve svém srdci a ve své duši. 

Na konci tohoto cvičení se usměj a dovol, aby láskyplná hojnost tvé ženské duše skrze tebe 

zářila po celý den. 
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Objev své Archetypy: 

Pro každé Celosvětové požehnání lůna existuje doplňková meditace Archetypu. 

Tyto meditace najdeš na webových stránkách Celosvětového požehnání lůna 

v sekci pro stažení. Na webových stránkách a v emailu s novinkami zjistíš, 

kterou z nich si vybrat.  

Meditace jsou spojeny s ročním obdobím Země, a proto se liší pro severní a 

jižní polokouli. Chceš-li se dozvědět více o čtyřech ženských archetypech, 

požehnání lůna a o tom, jak přijmout, milovat, oslavovat a vyjádřit své 

archetypové energie, podívej se do knihy 'Probuzení ženské energie'. 

 

(podpůrné informace v češtině lze nalézt i ve Facebook skupině - Worldwide Womb Blessing in Czech 

~ Celosvětová požehnání ženského lůna, kam se můžete připojit.) 

 

 

Označení „Womb Blessing®“ je registrovaná ochranná známka, která chrání integritu této práce. 

 

https://www.facebook.com/groups/WorldwideWombBlessingCesky/
https://www.facebook.com/groups/WorldwideWombBlessingCesky/

