
Rituálně vytvořená placenta – návod k použití a ošetřování 

Děkuji za zakoupení rituálně vytvořené placenty za úplňku!  

Placenta nese energii léčení, podpory a lásky…       a je 

skvělým pomocníkem při energetické a terapeutické práci. 

Placenta obsahuje pohankové slupky a sušenou levanduli, 

kterou můžete nahřát viz. návod níže. 

Přiložením placenty na oblast 1.čakry (oblast rozkroku) a 2. 

čakry (podbřišek) slouží pupečník, tedy spletený copánek, 

ke spojení s Matkou Zemí. 

Matku Zemi žádejte s pokorou a jasným záměrem např. o čištění a doplnění energie do čakry podle toho, kam si ji 

na tělo položíte. Pracujte s ní dle pocitu, co právě potřebujete nebo s konkrétním záměrem, a to doporučuji i Vám. 

Matku Zemi můžete požádat o: 

 léčení, pročištění a dosycení ženské energie a podpory  

 uzemnění, zlepšení stability, psychického zdraví a sebevědomí  

 léčení ženských orgánů a plodnosti  

 zmírnění menstruačních bolestí 

 léčení a pročištění sexuálních či partnerských traumat a zranění 

Pohankové slupky velice dobře akumulují teplo a udrží jej až po dobu cca 40 minut, jsou 100% přírodní. Můžete 

je nahřát na sluníčku, v troubě. Nachlazené naopak pomáhají snížit horečku nebo ulevit od spálenin. Levandule 

lékařská – její vůně uklidňuje a při zahřátí příjemně voní. 

UPOZORNĚNÍ !!! 

Je nutné zajistit rovnoměrné zahřívání polštářku! Ujistěte se, že otočný talíř mikrovlnné trouby se po vložení 

polštářku volně otáčí. Dodržujte stanovený postup nahřívání v mikrovlnné troubě ( max. 1 min na 600W nebo 

na 700W max.! ). Nenechávejte polštářek v době nahřívání bez dozoru. 

Placenta není určena ke praní. Při znečištění ji max. zlehka otřete vlhkým ubrouskem a nechte usušit. Nenoste 

placentu za pupečník. 

Přeji Vám krásné zážitky s placentou…    
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Moje zkušenost: Večer si placentu nahřeji a dám si ji do postele nejprve na oblast ledvin, vyčistím si zuby a pak 

si lehnu do postele a položím si placentu dle pocitu na čakru s jasným záměrem, který vyslovím. Zatímco placenta 

pracuje, já spím celou noc a ráno se cítím klidně, vyrovnaně, plná energie a s radostí se těším na další den! 
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