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Meditace pro archetypy 

Speciální 10. leté výročí 

Nová ‘meditace sdílení‘ 

 

Kdy si můžu meditaci udělat? 

Následující meditace se můžete zúčastnit po obdržení Celosvětového požehnání ženského lůna, 20 

min po celé hodině, ve které probíhá Celosvětové požehnání. Na meditaci počítejte zhruba 10 min.  

Na začátku si položte svůj šál přes hlavu a ramena, abyste si vytvořila posvátný prostor.  

 

Meditace 

Zavřete oči a uvědomte si své tělo. 

Prociťujte, vězte nebo pozorujte, jak se koupete v  jemném měsíčním světle. 

 

(Pauza) 

Zhluboka se nadechněte. 

A pozorujte nebo si uvědomte, že stojíte na kořenech obrovského stromu, který něžně vyzařuje 

jemnou bílou energii. Dvě jeho mohutné větve se natahují vysoko do noční oblohy a jsou plné listů, 

hvězd a galaxií.  

 

(Pauza) 

Veliké kořeny vytvářejí kolem stromu komplexní obrazec a proudí dál do prostoru . Uvědomujete si, 

že stojíte na posvátném symbolu utkaném z nádherných ženských energií vesmíru.  

(Pauza) 



 
 

 
Tyto meditace slouží pouze pro vaši osobní potřebu nebo pro potřeby skupin a událostí pořádaných u příležitosti 

Celosvětových požehnání ženského lůna (Womb Blessing®). Pokud chcete meditace využívat i jinde, napište na 
enquiries@wombblessing.com. 

Copyright © 2022 Miranda Gray all rights reserved. Překlad Katka Marešová a úpravy Kateřina Prokešová Doležalová, 2022   2 
 

Na kořenech stromu sedí zástup žen oblečených v bílém. Centrum lůna každé z žen září jemným 

bílým světlem. A centrum lůna každé ženy je propojené s ostatními ženami skrze kořeny stromu. 

Jak se zahledíte do dáli, uvědomíte si, že nevidíte hvězdy, ale miliardy žen s  jejich zářícími centry 

lůna. 

Ve svém srdci i lůnu cítíte, že jste obklopena Univerzálním kruhem sester. Každá žena je propojena 

s ostatními ženami a s posvátnými ženskými energiemi Univerzálního Stromu lůna.  

Dohromady tvoříme jeden obrazec. 

(Pauza) 

Pohleďte dolů a uvidíte, že máte na sobě bílé šaty. A spatřete nebo prociťujte, jak vaše podbřišek září 

krásným jemným bílým světlem.  

Prociťujte, jak se vaše srdce otevírá. 

(Pauza) 

Posadíte se na kořen pod vámi. Z kořene do vás proudí energie a naplňuje vaše centrum lůna.  

Vaše centrum lůna reaguje na tuto energii, rozpíná se do všech stran a splývá v  jednotě s posvátným 

ženským obrazem všech žen. 

(Pauza) 

Nadechněte se a vydechněte. 

Jste doma. 

(Pauza) 

Nadechněte se a vydechněte. 

Někam patříte. 

(Pauza) 

Nadechněte se a vydechněte. 

Jste tou, kterou máte být. 

(Pauza) 

Teď si uvědomte úplněk nad sebou ve větvích Univerzálního stromu lůna. 



 
 

 
Tyto meditace slouží pouze pro vaši osobní potřebu nebo pro potřeby skupin a událostí pořádaných u příležitosti 

Celosvětových požehnání ženského lůna (Womb Blessing®). Pokud chcete meditace využívat i jinde, napište na 
enquiries@wombblessing.com. 

Copyright © 2022 Miranda Gray all rights reserved. Překlad Katka Marešová a úpravy Kateřina Prokešová Doležalová, 2022   3 
 

Jeho světlo protéká přes vás i skrz vás, a vy záříte jeho světlem. 

Jak se koupete v měsíčním světle, prociťujte, jak vyzařuje z vašeho centra lůna, z vašeho srdce a 

z vaší celé bytosti do Univerzálního kruhu sester.  

(Dlouhá pauza) 

Vězte, že u kořenů a pod tímto stromem jsme dcerami Božského ženství a že jsme všechny sestrami . 

Spojte své fyzické ruce před tělem v pozici modlitby a ve svém srdci řekněte: 

“Kéž všechny ženy pocítí toto nádherné vzájemné spojení.  A kéž jsou si všechny ženy 

vědomy a respektují, že jsou si sestrami. 

Kéž všechny ženy pocítí toto nádherné spojení s Božským ženstvím. A kéž si všechny ženy 

uvědomí, že jsou jeho vyjádřením ve světě. 

Kéž všechny ženy zažívají svou posvátnost, svou krásu a sílu, a svůj vnitřní klid a lásku . 

A kéž se všechny ženy dnes i v budoucnosti probudí a kráčejí každodenním světem s  tímto 

vědomím lásky Božského ženství ve svých srdcích a lůnech.” 

Prociťujte chvíli hlubokou vděčnost a lásku k Božskému ženství. 

(Pauza) 

Položte si své fyzické dlaně na podbřišek. 

Zhluboka se nadechněte. 

Nechte kořeny vašeho Stromu lůna hluboce zakořenit do země . 

(Pauza) 

Otevřete oči. 

Zůstaňte ještě pár minut v klidu a koupejte se v těch nádherných pocitech, které vámi proudí. 

Rozhlédněte se kolem sebe očima, která vidí světlo Božského ženství a jeho obraz ve světě. Usmějte 

se. 


