Worldwide Womb Blessing® Meditações dos Arquétipos Femininos

Um Ciclo
Meditação do Círculo de Irmãs
Honrar o ciclo sagrado e a irmandade de todas as mulheres
Hemisfério Norte
Worldwide Womb Blessing (Bênção do
Útero Mundial) em Dezembro
Hemisfério Sul
Worldwide Womb Blessing (Bênção do
Útero Mundial) em Dezembro

Quando posso fazer a Meditação?
Poderá gostar de participar na Meditação que se segue após a “Meditação da Partilha” e a
Meditação Earth-Yoni Blessing (Bênção Yoni da Terra).
Tal como realizar a Meditação “Círculo de Irmãs” em associação com a Worldwide Womb Blessing,
pode igualmente fazer a Meditação:




Em qualquer fase do seu ciclo menstrual.
Em qualquer Lua Cheia entre as Luas Cheias da Worldwide Womb Blessing.
A qualquer momento com um grupo de mulheres, ou com um círculo de mulheres ou numa
Tenda Vermelha.

Sobre a Meditação “Círculo de Irmãs”:
A Meditação “Círculo de Irmãs” usa uma “corda-oração” –
uma corda com fitas de cetim ou de tecido atadas na corda –
cada uma a representar:




Uma oração para o Círculo de mulheres à volta do
mundo,
Uma oração para as nossas irmãs na família Womb
Blessing (Bênção do Útero),
Uma oração para nós mesmas.

As pontas da corda estão atadas juntas para fazerem um
círculo, representando o círculo de irmãs do Mundo inteiro.
Depois poderá usar a sua corda-oração para decorar um altar
ou um espaço sagrado.
A corda-oração representa o círculo do caminho das
estrelas, o círculo de toda a Vida, o círculo da Lua e o círculo
das mulheres.
Imagem do Círculo de Irmãs da Ambre Domergue.
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Para esta Meditação irá necessitar:



Um pedaço de corda – esta pode ser de qualquer cor. Se está a fazer a Meditação sozinha,
tenha a corda com o comprimento suficientemente longo para criar um círculo no seu altar.
Se está a facilitar um grupo, irá necessitar de um comprimento de corda mais longo, pois
irão haver 3 fitas de tecido ou de cetim atadas na corda por cada mulher que participe no
grupo.



Três tiras de fita ou de tecido com cerca de 30-50cm de comprimento. Escolha cores
ou padrões que sinta no seu coração serem certos.
Um pano para embrulhar a sua corda-oração depois da Meditação.
Uma cópia da Meditação




Fazer a Meditação sozinha.
Antes do dia da Worldwide Womb Blessing poderá
gostar de pintar ou decorar as suas tiras de tecido
ou de cetim.
No dia da Worldwide Womb Blessing, defume as
suas fitas, corda e pano de embrulhar a sua corda,
ou com um pau defumador de salva ou passando os
items pelo fumo de um pau de incenso. Escolha
incenso que cheire a limpo e espiritual.

Facilitar a Meditação em grupo
Peça a todas as mulheres para trazerem três fitas de tecido ou de cetim cada uma. Poderá pedir às
mulheres que venham uma hora antes da Worldwide Womb Blessing e facilitar um mini workshop
para que elas possam criar as fitas e decorá-las com tintas para tecido, contas, etc.
Utilize um pau de incense ou um pau defumador para limpar as fitas.
Dê uma cópia das orações a cada mulher para que ela possa ler as palavras à medida que ata as suas
fitas.
Mais do que uma mulher pode atar as suas fitas ao mesmo tempo. Se tiver um grupo numeroso,
tenha duas mulheres a segurar a corda entre elas, a uma certa distância uma da outra, e permita
que três ou quatro mulheres atem as suas fitas ao mesmo tempo.
As fitas podem ser atadas sobrepostas umas nas outras – isto faz com que uma corda-oração seja
mais grossa e bonita.
Acrescente mais corda quando necessitar, e faça questão, no futuro, de ter uma corda-oração
suficientemente comprida para envolver o grupo todo, criando um espaço sagrado dentro do Círculo
de Irmãs.
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A Meditação Círculo de Irmãs:
Após teres recebido a Worldwide Womb Blessing® e participado na “Meditação da Partilha” e na
Meditação Earth-Yoni Blessing, estás preparada para fazer a Meditação do “Círculo de Irmãs”.
Traz a tua atenção para a tua Árvore Útero.
Sente, sabe ou vê que existe uma Lua Cheia por cima de ti, a banhar-te numa Luz BrancaPrateada.
Coloca as tuas mãos sobre as fitas e diz:
Eu ofereço estas orações as todas as mulheres para o Divino Bem Maior do Todo e de
acordo com o Amor Divino.
Ata a tua primeira fita à corda-oração e diz:
Eu peço por todas as mulheres…
para que elas despertem para a sua verdadeira natureza feminina e para a presença do
Divino Feminino.
Coloca a tua mão sobre a fita.
Sente ou sabe que bem fundo no teu cérebro brilha uma lindíssima estrela branca que
irradia paz e despertar para o mundo.
(Pausa)
Ata a tua segunda fita na corda-oração e diz:
Eu peço para que todas as minhas irmãs na família Womb Blessing…
que elas experienciem a presença amorosa do Divino Feminino nos seus corações.
Coloca a tua mão sobre a fita.
Sente ou sabe que o teu coração enche-se de Luz Rosa e que irradia amor para o mundo.
(Pausa)
Ata a tua terceira fita na corda-oração e diz:
Eu peço por mim mesma…
para que o meu centro uterino abra-se e encha-se com a presença curadora do Divino
Feminino.
Coloca a tua mão sobre a fita.
Sente ou sabe que o teu útero enche-se com força e vida, sensualidade e união.
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Quando sentires-te preparada para terminar a Meditação:
Segura as duas extremidades da corda entre as tuas mãos, ata-as juntas e diz:
Eu peço ao Divino Feminino através do Amor Dela que restaure o círculo de mulheres nas
mentes, corações e úteros de todas as mulheres.
Segura a corda nas tuas mãos com amor.
Coloca a corda no teu altar.
Termina o teu evento Womb Blessing® bebendo a água da tua Taça Útero e come qualquer
coisa agradável.
Sorri! 

O que fazer com a corda-oração depois da Meditação?
Quando estiver preparada para arrumar, embrulhe a corda-oração no pano para mantê-la segura.
A corda-oração é uma maneira lindíssima de criar um espaço sagrado feminino com o Amor do
Divino Feminino sempre que desejar. Poderá usar a sua corda-oração para criar um lugar sagrado
num altar ou numa almofada de meditação, colocando a corda num círculo no topo duma mesa ou
no chão.
À medida que a corda cresce poderá usá-la para rodear um espaço para mulheres ou um círculo, ou
ainda uma Tenda Vermelha.

À medida que trabalha com a corda-oração
ela irá crescer de tamanho e energia e
transformar-se numa maneira lindíssima de criar e definir
um espaço sagrado feminino.
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Descobrir os seus Arquétipos:
Para cada Worldwide Womb Blessing existe uma Meditação do Arquétipo adicional.
Poderá encontrar estas Meditaçãos na área de download da Worldwide
Womb Blessing, o website e a Newsletter informá-la-ão qual a Meditação
a fazer.
As Meditações estão ligadas às estações do ano da Terra e, como tal, são
diferentes nos hemisférios norte e sul. Para descobrir mais sobre os
quatro Arquétipos Femininos, sobre a Womb Blessing e como abraçar,
amar, celebrar e expressar as suas energias dos Arquétipos, consulte o
livro “Female Energy Awakening” (“Despertar da Energia Feminina”).

Womb Blessing® é uma marca registada simplesmente para proteger a integridade do trabalho.
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