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Saudando o arquétipo da Feiticeira 

Meditação para Criação da Abundância 

Saudando o arquétipo da Feiticeira do outono 

Hemisfério Norte Bênção Mundial do Útero de Agosto 

Hemisfério Sul Bênção Mundial do Útero de Fevereiro 

 

Quando posso fazer a meditação? 

Você pode querer fazer parte da seguinte meditação depois da ‘Meditação da Partilha’ e da 

Meditação da Bênção da Earth-Yoni.  

Além de realizar a meditação da ‘Criação da Abundância’ junto com a Worldwide Womb Blessing - 

Bênção Mundial do Útero, você também pode fazer esta meditação: 

 A qualquer momento durante o outono, quando as energias de Feiticeira da terra estão 

fortes. 

 Na lua minguante, quando a lua está em sua energia Feiticeira. 

 Durante o período pré-menstrual, quando você incorpora as energias da Feiticeira. 

Sobre a meditação de Criação da Abundância:  

Conecte-se com as suas energias femininas criativas de 

abundância para criar seus sonhos. Nesta época de primeiros 

frutos e colheita, celebramos o poder da abundância que 

existe em todas nós, e nesta meditação centenas de mulheres 

no mundo todo vão ajudar você a manifestar seus sonhos. 

Antes de fazer a meditação, tome um tempo para pensar em 

algo que você gostaria que acontecesse na sua vida. Você 

pode ser específica sobre como você quer que essa 

abundância se manifeste; por exemplo, melhor saúde e bem-

estar, mais dinheiro ou um novo trabalho, um relacionamento 

amoroso, ajuda e apoio, férias, ou algo que você realmente 

gostaria de ter.  

No dia da meditação da Womb Blessing, poderá ser muito 

poderoso se você estiver em sua fase pré-menstrual na hora 

da meditação da ‘Criação da Abundância’ porque você 

compartilhará as mesmas energias da Mãe Terra. 
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A Meditação da Criação da Abundância: 

 

Depois de receber a Worldwide Womb Blessing e participar da ‘Meditação da Partilha’ e da 

Meditação da Bênção da Earth-Yoni, você estará pronta para realizar a Meditação do Arquétipo. 

Junte suas mãos para criar uma tigela – uma ‘Tigela do Útero’. 

Veja ou saiba que em suas mãos você segura a semente de algo novo.  

Coloque nesta semente o seu desejo de abundância em sua vida e seu desejo para como isso 

se manifeste. 

 (Pausa) 

Enquanto pensa em seu desejo, perceba como o seu coração se abre e se preenche com 

alegria e felicidade. 

Permita que essa felicidade flua do seu coração para a Tigela do Útero das suas mãos com 

amor.  

(Pausa) 

Agora, veja ou saiba que a semente em suas mãos representa as sementes de todas as 

mulheres que fazem parte desta meditação.  

Veja essa semente brilhar com uma bela energia amorosa, mostrando sua conexão com 

todas essas mulheres. 

(Pausa) 

Tome consciência da lua cheia acima de você. 

Sinta, saiba ou veja a luz da lua fluindo sobre você e pelos seus braços para preencher a 

tigela de suas mãos com luz.  

Saiba que você está abençoando e manifestando os desejos de todas as mulheres que estão 

participando e que, neste momento, cada mulher também está abençoando seu desejo com 

a luz da lua.  

(Pausa) 

Saiba que, para cada mulher que está participando, a semente da abundância dela começa a 

despertar e crescer na luz da lua e em amor.  

Saiba que a bênção da luz da lua combinada com a intenção de milhares de mulheres no 

mundo todo despertou a sua abundância... e ela aparecerá em sua vida. 
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Quando você se sentir pronta para encerrar a meditação: 

Para encerrar esta meditação, traga a sua consciência para sua Árvore do Útero e cresça 

suas raízes para a terra. Mexa gentilmente seus dedos das mãos e dos pés, abra seus olhos – 

e sorria  

Agora, leve seu amor e abundância para o mundo e compartilhe! 

Beba a água da sua Tigela do Útero, coma e celebre! 

Você não precisa fazer nada para ‘criar’ o seu desejo, simplesmente relaxe e desfrute recebendo 

toda a abundância enviada a você através da meditação. 

 

Em grupo 
 
Você pode pedir para as mulheres que estão participando que imprimam ou recortem uma imagem 

que represente o que elas querem manifestar em suas vidas e que tragam isso ao grupo. As 

mulheres podem segurar a imagem em suas tigelas das mãos durante a meditação e levar para casa 

para usar como foco para prática diária, fornecida a seguir. 

 

Dando continuidade à sua abundância: 

Para manter a vibração de sua manifestação cantando no mundo, você pode querer realizar este 

exercício durante o mês após a Bênção.  

Todos os dias, sente-se relaxada por aproximadamente 5-10 minutos segurando suas mãos na 

posição de Tigela do Útero, e:  

Veja, saiba, sinta ou imagine que há uma lua cheia acima de você. Relaxe enquanto sua bela 

luz flui através da sua aura e por sua pele.  

Permita que suas mãos se preencham com luz da lua e relaxe.  

Saiba que a energia da Worldwide Womb Blessing continua a positivamente curar seus 

padrões de abundância; que ela está re-despertando suas energias femininas de inspiração, 

criatividade, amor e paixão; e que está ajudando a criar os desejos mágicos que você sente 

em seu coração e em sua alma. 

No fim do exercício, sorria e permita que a abundância amorosa de sua alma feminina brilhe 

através de você durante todo o dia. 
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Descobrindo seus arquétipos: 

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

 Você pode encontrar essas meditações na área de download do 

Worldwide Womb Blessing, e o site e a newsletter informarão qual 

meditação realizar.  

As meditações estão ligadas às estações do ano e são diferentes nos 

hemisférios norte e sul. Para descobrir mais sobre os quatro arquétipos 

femininos, a Womb Blessing e sobre como abraçar, amar, celebrar e 

expressar suas energias dos arquétipos, veja o livro ‘Female Energy 

Awakening’. 

  

 

 

Womb Blessing® é uma marca registrada apenas para proteger a integridade do trabalho. 

 

 

 


