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Acolher o Arquétipo da Feiticeira 

Meditação Criar Abundância 

Acolher o Arquétipo da Feiticeira do Outono 

Hemisfério Norte  Worldwide Womb Blessing (Bênção do Útero Mundial) 

em Agosto 

Hemisfério Sul Worldwide Womb Blessing (Bênção do Útero Mundial) 

em Fevereiro 

 

Quando posso fazer a Meditação? 

Tu poderás gostar de participar na Meditação seguinte depois da ‘Meditação da Partilha’ e Earth-

Yoni Blessing Meditation (Meditação Bênção Yoni da Terra).  

Tal como realizar a Meditação “Criar Abundância” em associação com a Worldwide Womb Blessing, 

pode igualmente fazer a Meditação:  

 Em qualquer altura durante o Outono quando as energias terrestres da Feiticeira estão 

fortes. 

 No Quarto Minguante, quando a Lua está nas suas energias da Feiticeira.  

 Durante a fase pré-menstrual quando incorpora as energias da Feiticeira. 

Sobre a Meditação Criar Abundância:  

Conecte-se com as suas energias femininas criativas de 

abundância para criar os seus sonhos. Nesta época dos 

primeiros frutos e colheita, celebramos o poder da 

abundância que existe em todas nós e, nesta Meditação, 

milhares de mulheres em todo o mundo ajudá-la-ão a 

manifestar os seus sonhos.     

Antes de fazer a Meditação, reserve um momento para 

pensar em algo que deseja trazer para a sua vida. Pode ser 

específica na forma como quer que esta abundância se 

manifeste; por exemplo, mais saúde e bem-estar, mais 

dinheiro ou um novo trabalho, uma relação amorosa, ajuda e 

apoio, umas férias, ou algo que adoraria ter.  

No dia da Womb Blessing (Bênção do Útero) a Meditação 

pode ser particularmente poderosa se estiver na sua fase pré-

menstrual na altura da Meditação “Criar Abundância” porque 

partilha as mesmas energias que a Mãe Terra.   
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A Meditação Criar Abundância: 

 

Depois de teres recebido a Worldwide Womb Blessing (Bênção do Útero Mundial), de teres 

participado na ‘Meditação da Partilha’ e na Earth-Yoni Blessing Meditation, tu estás preparada para 

fazeres a Meditação do Arquétipo. 

Junta as tuas mãos para criares uma forma de taça – uma “Taça Útero”. 

Vê ou sabe que nas tuas mãos seguras a semente de algo novo.   

Coloca nesta semente o teu desejo de abundância na tua vida e a forma como ela se vai 

manifestar.  

 (Pausa) 

Enquanto pensas no teu desejo, observa como o teu coração se abre e enche-se de alegria e 

felicidade. 

Permite que esta felicidade flua do teu coração para preencher a Taça Útero das tuas mãos 

com amor.  

(Pausa) 

Agora vê ou sabe que a semente nas tuas mãos representa as sementes de todas as 

mulheres que participam nesta Meditação.  

Vê essa semente brilhar com uma lindíssima energia amorosa, mostrando a sua conexão a 

todas estas mulheres.  

(Pausa) 

Toma consciência da Lua Cheia por cima de ti.   

Sente, sabe ou vê a Luz da Lua a fluir sobre ti e através dos teus braços para preencher a 

taça das tuas mãos com Luz.   

Sabe que estás a abençoar e a manifestar os desejos de todas as mulheres que estão a 

participar e que, neste momento, cada mulher está também a abençoar o teu desejo com a 

Luz da Lua.   

(Pausa) 

Sabe que, por cada mulher que participa, a semente da sua abundância começa a despertar 

e a crescer em amor e Luz da Lua.  

Sabe que a Bênção da Luz da Lua juntamente com a intenção de milhares de mulheres por 

todo o mundo despertou a tua abundância… e que ela vai aparecer na tua vida. 
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Quando sentires-te preparada para terminares a Meditação:  

Para terminares esta Meditação, traz a tua consciência para a tua Árvore Útero e cresce as 

suas raízes para dentro da terra. Gentilmente, mexe os dedos das mãos e dos pés e abre os 

olhos – e sorri  

Agora leva o teu amor e abundância para o mundo e partilha-os!  

Bebe a água da tua Taça Útero e come e celebra!  

 

Não precisas fazer nada para “criares” o teu desejo, simplesmente relaxa e desfruta enquanto 

recebes toda a abundância enviada para ti na Meditação.   

 

Em grupo 
 
Poderá querer pedir às mulheres que vão frequentar o grupo para imprimir ou recortar uma imagem 

que represente o que desejam criar nas suas vidas e trazê-la para o grupo. As mulheres podem 

segurá-la na sua taça das mãos durante a Meditação e levá-la para casa para ser usada como foco 

para a prática diária que se encontra abaixo.  

 

Dar continuidade à tua abundância: 

Para manteres a vibração do teu cântico de manifestação no mundo, poderás gostar de seguir este 

exercício no mês seguinte à Bênção: 

Diariamente, senta-te relaxadamente durante cerca de 5-10 minutos com as mãos em posição de 

Taça Útero e:  

Vê, sabe, sente ou imagina que está uma Lua Cheia por cima de ti. Relaxa enquanto a sua 

maravilhosa Luz flui pela tua aura e sobre a tua pele.   

Permite que as tuas mãos sejam preenchidas com a Luz da Lua e relaxa.  

Sabe que a energia da Worldwide Womb Blessing continua a curar de forma positiva os teus 

padrões acerca da abundância; que está a despertar novamente as tuas energias femininas 

de inspiração, criatividade, amor e paixão; e que está a ajudar a criar os desejos mágicos que 

sentes no teu coração e na tua alma.   

No final do exercício, sorri e permite que a amorosa abundância da tua alma feminina brilhe 

através de ti durante o dia. 
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Descobre os teus Arquétipos: 

Para cada Worldwide Womb Blessing, existe uma Meditação do Arquétipo adicional. 

Poderás encontrar estas Meditações na área de download da Worldwide 

Womb Blessing, no website e na newsletter irás ser informada qual 

Meditação deverás fazer. 

As Meditações estão conectadas com as estações do ano da Terra e por 

conseguinte são diferentes nos hemisférios norte e sul. Para descobrires 

mais acerca dos quatro arquétipos femininos, a Womb Blessing (Bênção 

do Útero) e como abraçares, amares, celebrares e expressares as energias 

dos teus arquétipos, consulta 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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Descobrir os seus Arquétipos: 

Para cada Worldwide Womb Blessing existe uma Meditação do Arquétipo adicional.   

Poderá encontrar estas Meditações na área de download da Worldwide 

Womb Blessing, no website e a newsletter informá-la-á qual Meditação 

deverá fazer.  

As Meditações estão ligadas às estações do ano da Terra e, como tal, são 

diferentes nos hemisférios norte e sul. Para saber mais sobre os quatro 

Arquétipos Femininos, sobre a Womb Blessing e como abraçar, amar, 

celebrar e expressar as energias de cada Arquétipo, 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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