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Verwelkomen van de Magische Vrouw archetype 

Creëren van Overvloed Meditatie 

Verwelkomen van de Magische Vrouw archetype van de Herfst 

Noordelijk halfrond Augustus Wereldwijde Baarmoederzegening 

Zuidelijk halfrond Februari Wereldwijde Baarmoederzegening 

 

 

Wanneer kan ik de meditatie doen? 

Deze meditatie kun je doen na de ‘Maanstraal Meditatie’ en VOOR de ‘Delen van de Zegening 

Meditatie’.    

Naast het doen van deze 'Creëren van Overvloed Meditatie’ die samen met de Wereldwijde 

Baarmoederzegening wordt gedaan, kun je deze meditatie ook doen:  

• Op elk gewenst moment tijdens het najaar wanneer de Magische Vrouw energieën op Aarde 

krachtig zijn.  

• Bij afnemende Maan, wanneer de Maan in haar Magische 

Vrouw energieën is.  

• Tijdens de pre-menstruatie wanneer jij de energieën van de 

Magische Vrouw belichaamt.  

 

De ‘Creëren van Overvloed’ Meditatie  

Verbind je met je vrouwelijke energieën van overvloed om je 

dromen te creëren.  

In deze tijd van de eerstelingen en oogst vieren we de kracht 

van overvloed die in ieder van ons ligt, en in deze meditatie 

helpen wereldwijd duizenden vrouwen om jouw dromen te 

manifesteren.  

Voordat je de meditatie start, neem tijd om te denken aan iets 

dat jij in je leven wenst te brengen. Wees specifiek hoe jij 

wenst dat deze overvloed zich manifesteert; bijvoorbeeld een 

betere gezondheid en welzijn, meer geld of een nieuwe baan, 

een liefdevolle relatie, hulp en steun, een vakantie of iets wat je 

echt graag zou hebben.   

 

Wanneer je in je pre-menstruele fase bent tijdens de dag van de Baarmoederzegening, kan deze 

meditatie buitengewoon krachtig zijn, omdat je dezelfde energieën deelt als Moeder Aarde.   
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Meditatie ‘Creëren van Overvloed’  
 

Nadat je de Wereldwijde Baarmoederzegening hebt ontvangen en hebt deelgenomen aan de 

‘Maanstraal Meditatie’ ben je klaar om de ‘Creëren van Overvloed Meditatie’ te doen. Daarna kun je 

de ‘Delen van de Zegeningen Meditatie’ doen.  

Plaats je handen zo tegen elkaar dat ze een kom vormen - een ‘Baarmoederkom’.  

Zie, weet of stel je voor dat je het zaad van iets nieuws in je handen houdt.   

Plaats in dit zaad je verlangen naar overvloed in je leven en je wens hoe zich dit manifesteert.  

(Pauze) 

Wanneer je aan je wens denkt, merk dan op hoe je hart zich opent en zich vult met vreugde en 

geluk.  

Sta dit gevoel toe om vanaf je hart naar beneden te laten stromen en je Baarmoederkom van je 

handen te vullen met liefde.    

(Pauze) 

Zie of weet nu, dat het zaad in jouw handen het zaad vertegenwoordigd van alle vrouwen die 

deelnemen aan deze meditatie.  

Zie dit zaad gloeien met een prachtige, liefdevolle energie, die de verbinding met al deze 

vrouwen laat zien.   

(Pauze) 

Word je bewust van de volle Maan boven je.   

Voel, weet of zie hoe het Maanlicht over je heen stroomt, en door je armen heen om de 

Baarmoederkom van je handen te vullen met licht.  

Weet dat je de verlangens van alle vrouwen die deelnemen nu zegent en manifesteert, en dat 

op dit moment, elke vrouw jouw verlangen ook zegent met Maanlicht.   

(Pauze) 

Weet dat voor elke vrouw die deelneemt, het zaad van haar overvloed begint te ontkiemen en 

groeien in liefde en Maanlicht.  
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Weet dat de zegeningen van het Maanlicht, samen met de intenties van duizenden vrouwen 

wereldwijd, jouw verlangen heeft gewekt... en dat het in jouw leven zal verschijnen.  

 

Als je je klaar voelt om de meditatie te beëindigen: 

Om deze meditatie te beëindigen, breng je aandacht naar je Baarmoederboom en laat de 

wortels diep in de Aarde groeien.  

Zacht beweeg je je vingers en tenen en open je je ogen - en glimlach :) 

Neem nu je liefde en overvloed mee de wereld in een deel het!  

Drink het water uit je Baarmoederkom, eet iets en vier!  

 

Je hoeft niets te doen om je overvloed te ‘creëren’, ontspan eenvoudigweg en geniet er van om alle 

overvloed die in deze meditatie naar jou is gestuurd te ontvangen.  

 

In een groep 
 

Als je het leuk vindt, kun je de vrouwen vragen een afbeelding te printen of uit te knippen van wat zij 

in hun leven wensen te creëren, en dit mee te brengen in de groep. Vrouwen kunnen de afbeelding 

gedurende de meditatie in hun handen, in de Baarmoederkom, leggen en naar huis meenemen als 

concentratiepunt voor de dagelijkse oefening zoals hieronder beschreven.  

  

 

Voortzetten van je overvloed: 

Om de trilling van jouw manifestatie door te laten zingen in de wereld, kun je in de maand na 

de Zegening de volgende oefening doen. 

Ga elke dag 5-10 minuten ontspannen zitten met je handen in de  Baarmoederkom-positie, 

en:  

Zie, weet, voel of stel je voor dat er een volle Maan boven je is. Ontspan wanneer haar 

prachtige licht door je aura en over je huid stroomt.  

Laat je handen vullen met Maanlicht, en ontspan.  

 

 

Weet dat de energie van de Wereldwijde Baarmoederzegening doorgaat met het op een 

positieve wijze helen van jouw patronen rondom overvloed; dat het jouw vrouwelijke 
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energieën van inspiratie, creativiteit, liefde en passie laat herontwaken; en dat het helpt om de 

magische verlangens die je in hart en ziel voelt, te creëren.  

Aan het eind van de oefening glimlach je en sta je toe dat de liefdevolle overvloed van jouw 

vrouwelijke ziel door je heen mag stralen, voor de rest van de dag. 

 

 

http://www.womblessing.com/

