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Úplňkové meditace Kruhu sester 

Srpnový úplněk: 

Meditace měsíce hojnosti 

 

Přeneste pozornost ke svému tělu a zhluboka se nadechněte.  

Pozorujte, vězte nebo prociťujte, že stojíte pod noční oblohou.   

Před vámi leží starobylá mohyla pokrytá trávou a vysoká několik podlaží. Na obloze nad vámi se 

rozprostírá galaxie hvězd. 

Víte, že mohyla byla postavena starobylým národem obývajícím tuto zemi na oslavu hojnosti Matky 

Země.  

(Pauza) 

V měkké teplé temnotě kolem vás narůstá pocit očekávání.  

Znovu se zhluboka nadechněte.  

(Pauza) 

Na obzoru na úpatí mohyly se obloha začíná rozjasňovat. 

Obrovský úplněk pomalu vychází vedle starobylého pahorku. Jeho tvář září jemným světlem a vy se 

v údivu cítíte požehnány jeho krásou.  

(Pauza) 

Jak měsíc pomalu stoupá, následujíc siluetu mohyly, uvidíte to, co viděli předci – Matku Zemi rodící 

Lunu a její dceru, která se pohybuje přes její velké bříško směrem k jejím prsům. 

V tento moment úžasu pocítíte posvátnost této krajiny. Pocítíte hluboké kouzlo, které vznikne, když 

se plnost nebe a Země spojí v lásce.  

(Pauza) 
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Jak měsíc vystoupí výš nad siluetu mohyly, spatříte, jak je obklopena vodou, která vytváří tělo Matky 

Země. 

(Pauza) 

Měsíční světlo zbarvuje vodu do mléčně bílé barvy, jako když prsa Matky Země nabízejí hojnost 

svého mléka své novorozené dceři. 

(Pauza) 

Zhluboka se nadechněte. 

V tomto momentu je ticho - prostor pro úžas, pro zrání, pro život, pro plnost a celistvost Země a 

Měsíce. 

Jak se přes vás přelévá měsíční světlo, pociťujete nesmírnou hojnost života a lásky Božského ženství, 

které skrze něj proudí.   

 

(Pauza) 

Přeneste pozornost do svého vlastního bříška a pociťujte tvořivou sílu, která se v něm a ve vašem 

ženství skrývá.  

Stejně jako Matka Země dává život své dceři a žehná tím světu hojností světla, tak i vy jste matkou 

svých vlastních fyzických dětí a pomyslných/imaginárních dětí. Dáváte jim život a pečujete o ně, aby 

mohly zářit do světa. 

(Pauza) 

Světlo měsíce se odráží na hladině před vámi.  

Skloníte se, zvednete malý stříbrný pohárek a naberete vodu posvěcenou Měsícem.  

Jak pijete, voda vás naplňuje energií a vy víte, že vy i váš život jste obohaceny hojností tvůrčí síly 

Matky Země a její dcery.  

(Pauza) 

Přeneste pozornost do svého srdce a pociťujte vděčnost za tento dar.   

(Pauza) 
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Usmějte se na Matku Zemi a na její dceru na obloze před vámi.  

(Pauza) 

Usmějte se na tvůrčí sílu, která se skrývá ve vašem lůně a bytí.  

(Pauza) 

Zhluboka se nadechněte. 

Otevřete oči. 

 

Po skončení meditace 

Tato meditace je oslavou života a hojnosti.  

Můžete předem použít vaši tvůrčí sílu a vytvořit dort, který bude představovat Matku Zemi, a 

sušenky, které budou představovat její dceru Lunu. Nebo můžete vytvořit mísu plnou pestrobarevné 

zeleniny nebo salátu, která bude představovat plodné lůno Matky.  

Užijte si svou hostinu! 
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