
 

Celosvětová úplňková meditace
Při každém úplňku můžete oslavovat archetyp Měsíční matky tím,  

že se zúčastníte Celosvětové úplňkové meditace a budete vdechovat 
nádherné léčivé energie do svého lůna a přijímat je do svého života. 

Tato meditace je nabízena jako dar laskavého světla od Měsíční matky pro léčení, blaho a 
klid a mír všech na celém světě. Ve stříbřitě bílém světle Měsíce jsou nám dostupné 
všechny barevné energie, zjemněné ženstvím. 

Při této nádherné meditaci plné lásky vdechujeme do svého lůna různé barevné paprsky 
měsíčního světla, což nám přináší léčení na všech úrovních našeho bytí. Jednotlivé úplňky 
nám přinášejí různé barevné energie, které nám pomáhají v konkrétních oblastech našeho 
života i nás samých. 

Barvy pro každou Celosvětovou úplňkovou meditaci bývají zveřejňovány na stránce 
www.wombblessing.com a na facebookové stránce The Womb Blessing Attunement pár dní 
před každým úplňkem. (České překlady lze najít i ve facebookové skupině s názvem 
Celosvětová požehnání ženského lůna.) 

Celosvětová požehnání lůna (Worldwide Womb Blessings®)  
jsou cestou probouzení ženské energie – a úplňková meditace je 

způsobem, jak se nám může dostat léčení a podpory, když kráčíme 
touto něžnou cestou zpět ke svému autentické ženství. 

Jak se zúčastnit Celosvětové úplňkové meditace 

Pro tuto meditaci nepotřebujete nic zvláštního. Můžete si nicméně vyzdobit nějaký malý 
prostor barvami daného dne a mít u sebe misku, která symbolizuje vaše lůno. Můžete se 
také zahalit do šátku nebo šálu v barvách daných měsíčních paprsků. Ideální je sedět 
někde, kde můžete pozorovat i měsíc – ale není to podmínkou. 

Pro tuto meditaci neexistují žádná věková omezení a nemusíte ani projít požehnáním lůna 
nebo požehnáním Země-jóni, abyste jí se mohly zúčastnit. Není rovněž překážkou, pokud 
nemáte fyzickou dělohu. 

Celosvětovou úplňkovou meditaci můžete dělat tolikrát, kolikrát si přejete, a to den před 
úplňkem, během úplňkového dne a den po úplňku. 

Meditovat můžete samy, ale je úžasné sdílet tuto slavnost a přijímat léčení v oslavné 
úplňkové skupině. 
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http://www.wombblessing.com
https://www.facebook.com/worldwidewombblessing/
https://www.facebook.com/groups/398706917220221/


 

Meditace úplňkového paprsku 

Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. 

Uvědomte si, jak vaše tíha spočívá na podlaze nebo na židli. 
Prociťujte, jak jste těžké. 

Nyní přeneste pozornost ke svému podbřišku. 

Prociťujte, poznávejte nebo si představujte, že se ve vašem podbřišku nachází váš strom 
lůna. Jeho kmen se rozděluje na dvě hlavní větve s tmavě zelenými listy, s malými bílými 
kvítky a s rudými plody, které připomínají klenoty. 

(pauza) 

Kořeny vašeho stromu lůna vrůstají hluboko do Země – následujte je dolů. 

(pauza) 

Nyní si uvědomte měsíc v úplňku nad vaší hlavou, který vás koupe v tom nejkrásnějším 
stříbřitě bílém světle. 

V tomto stříbřitě bílém světle se nacházejí všechny barvy duhy, zjemněné do laskavějších 
ženských vibrací. 

Pozorujte nebo prociťujte, že v měsíčním světle jsou jednotlivé paprsky (název určené 
barvy) světla. 

(Název barvy) světlo teče přes vás a skrze vás, dolů vaším tělem a do vašeho lůna.  

Otevřete své lůno a naplňte ho barvou a energií a láskou Měsíční matky. 

V duchu si opakujte: „Otevírám s láskou své lůno, abych přijala energie (název barvy) 
měsíčního světla.“ 

Koupejte se v paprscích po dobu 5–10 minut.  

Všímejte si, jak se cítíte a co vnímáte a vidíte. 

Ukončení meditace: 

Nechte vrůst kořeny svého stromu lůna hluboko do Země. 

Přiveďte své vědomí do svého srdce a pociťujte vděčnost za dar léčení od Měsíční matky. 

(pauza) 

Zhluboka se nadechněte. Usmějte se. Otevřete oči. 
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Zjistěte víc o svém stromu lůna a svém cyklickém ženství 

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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