Worldwide Womb Blessing – Meditações do Arquétipo Feminino

Um Ciclo
Meditação do Círculo de Irmãs
Honrando o ciclo sagrado e a irmandade de todas as mulheres.
Hemisfério Norte
Worldwide Womb Blessing - Dezembro
Hemisfério Sul
Worldwide Womb Blessing – Dezembro

Quando posso fazer a meditação?
Você poderá participar da meditação a seguir depois da Meditação da Partilha da Meditação da
Bênção Earth-Yoni — Yoni Terra.
Além de fazer a meditação do “Círculo de Irmãs” juntamente com a Worldwide Womb Blessing, você
também pode fazer a meditação:




Em qualquer fase de seu ciclo.
A cada lua cheia entre os dias da Worldwide Womb Blessing
A qualquer hora, com um grupo de mulheres, em um círculo de mulheres ou em uma Tenda
Vermelha.

Sobre a Meditação do “Círculo de Irmãs”.
A meditação do “Círculo de Irmãs” utiliza um “cordão de
oração”, que é um cordão onde se amarra três fitas ou faixas
de tecido, cada uma representando:




uma oração para o círculo de mulheres em todo o
mundo,
uma oração para nossas irmãs na família da Womb
Blessing, e
uma oração para nós mesmas.

As extremidades do cordão são amarradas para formar um
círculo, representando o círculo mundial de irmãs. Depois,
você poderá utilizar o seu cordão de oração para decorar um
altar ou espaço sagrado.
O cordão de oração representa o círculo do caminho das
estrelas, o círculo de toda a vida, o círculo da Lua e o círculo
de mulheres.
Imagem do Círculo de Irmãs por Ambre Domergue.
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Para a meditação, você precisará de:






Um barbante ou fio longo – pode ser de qualquer cor. Se você estiver fazendo a meditação
sozinha, tenha um cordão longo o suficiente para criar um círculo em seu altar. Se estiver
coordenando um grupo, você precisará de um cordão mais longo, pois haverá três fitas ou
faixas de tecido, amarradas no cordão para cada mulher participante.
Três fitas ou faixas de tecido de aproximadamente 30-50cm de comprimento. Escolha cores
ou estampas que toquem seu coração.
Um pano para embrulhar o cordão de oração após a meditação.
O texto da meditação.

Fazendo a meditação sozinha.
Antes do dia da Womb Blessing, você pode pintar
ou decorar suas faixas de tecido ou fitas.
No dia da Womb Blessing, defume as fitas, o
cordão e o pano que utilizará para embrulhar o
cordão usando um bastão de sálvia ou passando
os itens pela fumaça de um incenso. Escolha um
incenso com um perfume depurador e espiritual.

Facilitando a meditação em grupo
Peça que cada mulher traga três fitas de tecido ou faixas. As mulheres podem chegar uma hora
antes da Bênção do Útero e realizarem um mini-workshop para decorarem suas fitas com tintas de
tecido, contas etc.
Use incenso ou um bastão de defumação para limpar as fitas.
Dê a cada mulher uma cópia da oração para que ela possa ler as palavras enquanto amarra as fitas.
Mais de uma mulher pode amarrar suas fitas ao mesmo tempo. Se o grupo for grande, peça que
duas mulheres segurem o cordão entre elas a uma determinada distância e permita que três ou
quatro mulheres amarrem suas fitas ao mesmo tempo.
Fitas podem ser amarradas umas sobre as outras, deixando o cordão de orações lindo, forte e
colorido.
Aumente mais o cordão, conforme necessário, e pense em fazer um cordão de orações longo o
suficiente para cercar o grupo no futuro, criando um espaço sagrado dentro do Círculo de Irmãs.
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A Meditação do Círculo de Irmãs
Depois de receber a Worldwide Womb Blessing® (Bênção Mundial do Útero), de participar na
Meditação da Partilha e na Meditação da Bênção Earth-Yoni, você está preparada para fazer a
Meditação do Círculo de Irmãs.
Traga a consciência para a sua Árvore do Útero.
Sinta, saiba, ou veja que existe uma Lua Cheia sobre você, banhando-a numa luz branca-prateada.
Coloque as mãos sobre suas fitas, e diga:
Eu ofereço estas orações a todas as mulheres para o Mais Elevado Bem Divino e de acordo
com o Amor Divino.
Amarre sua primeira fita ao cordão de orações:
Eu peço por todas as mulheres…
que elas despertem para a sua verdadeira natureza feminina e para a presença da
Divindade Feminina.
Coloque sua mão sobre a fita.
Sinta ou saiba que dentro de seu cérebro brilha uma linda estrela branca que irradia
paz e despertar no mundo.
(Pausa)
Amarre sua segunda fita ao cordão de orações:
Eu peço por todas as minhas irmãs na família da Bênção do Útero…
que elas experienciem a presença amorosa da Divindade Feminina em seus
corações.
Coloque sua mão sobre a fita.
Sinta ou saiba que seu coração se enche com luz rosa e irradia amor no mundo.
(Pausa)
Amarre sua terceira fita no cordão de orações:
Eu peço por mim mesma…
que meu centro do útero se abra e se encha com a presença curadora da Divindade
Feminina.
Coloque sua mão sobre a fita.
Sinta ou saiba que se útero se enche de força e vida, sensualidade e plenitude.
Copyright © 2016-2018 Miranda Gray.

www.womblessing.com
Tradução: Taty Guedes
3

Worldwide Womb Blessing – Meditações do Arquétipo Feminino

Quando se sentir pronta para concluir a meditação:
Segura as duas extremidades do cordão e amarre-as:
Eu peço à Divindade Feminina que, com seu amor, restaure o círculo de mulheres na
mente, no coração e no útero de todas as mulheres.
Segure o cordão em suas mãos, com amor.
Coloque o cordão em seu altar.
Finalize seu evento da Womb Blesing® bebendo a água de sua Tigela do Útero e comendo
alguma coisa gostosa.
Sorria! 

O que fazer com o cordão de orações após a meditação
Quando estiver pronta para finalizar, embrulhe o cordão de orações no tecido para mantê-lo seguro.
O cordão de orações é uma maneira maravilhosa para criar um espaço feminino sagrado com o
amor da Divindade Feminina sempre que você desejar. Você pode usar o seu cordão de orações para
criar um espaço sagrado para um altar ou uma almofada de meditação, colocando o cordão num
círculo sobre a mesa ou no chão.
À medida que o cordão cresce, você pode usá-lo para contornar o espaço para um grupo ou círculo
de mulheres ou uma Tenda Vermelha.

À medida que você trabalhar com o cordão de orações,
ele crescerá em tamanho e em energia,
e se tornará uma linda maneira de
criar e definir um espaço feminino sagrado.
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Descobrindo seus Arquétipos:
Para cada Worldwide Womb Blessing, existe uma Meditação do Arquétipo adicional.
Você pode encontrar essas meditações na área de download da
Worldwide Womb Blessing, e o site e a newsletter indicarão qual
Meditação deverá ser feita.
As meditações estão conectadas com as estações do ano da Terra e por
isso são diferentes nos hemisférios norte e sul. Para saber mais sobre os
quatro arquétipos femininos, a Womb Blessing e como acolher, 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.

Copyright © 2016-2018 Miranda Gray.

www.womblessing.com
Tradução: Taty Guedes
5

