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Meditação de Dedicação: 

O ideal será fazeres esta Meditação no Dia da Worldwide Womb 

Blessing®, mas poderás fazê-la noutro dia. 

Cava um buraco para a nova árvore ou fica à volta de uma árvore já 

existente. 

 

A Guardiã diz: 

“Mãe dos nossos úteros, nós plantamos e dedicamos esta árvore como um reflexo da Árvore do 

Útero Sagrada que está dentro de todas as mulheres. 

À medida que esta árvore flui com os ciclos sagrados das estações e da vida, possam as mulheres 

desta Terra fluírem também com as energias lindíssimas dos seus próprios ciclos sagrados. 

Nós pedimos para que: 

À medida que os brotos desta árvore crescem, possamos nós abraçar com alegria os novos 

começos e crescer nas nossas vidas. 

À medida que esta árvore floresce e abre os seus ramos para sombrear as outras, possamos 

nós abrirmo-nos também para o amor e a beleza, e cuidar dos outros.  

À medida que as folhas e sementes ou frutos desta árvore caem com as estações ou com a 

seca, possamos nós também dançar o caminho da mudança interno. 

À medida que esta árvore dorme com a estação, possamos nós também regressar às nossas 

raízes do útero e à nossa profunda conexão. 

Nós pedimos para que o espírito desta árvore vigie todas as mulheres desta terra e que se conecte 

com todas as outras Árvores do Útero em toda a Mãe Terra para vigiar, confortar e proteger as 

mulheres do mundo. 

Nós pedimos para que esta árvore seja Sagrada para a Divindade Feminina e criado um espaço 

sagrado, na sua sombra, para as mulheres conectarem-se com as energias Dela mais 

aprofundadamente dentro de si mesmas, dentro da Terra e com a Lua e com as Estrelas.” 

Cada mulher toca a árvore e oferece uma única bênção para todas as mulheres. Cada bênção pode 

ser acompanhada por atar um pedaço de erva à árvore ou por colocar um pouco de água de uma 

Taça do Útero nas raízes da árvore. 

(Se usares decorações por favor certifica-te de que as mesmas são biodegradáveis – por exemplo: 

uma fita biodegradável com sementes ou frutos para os passarinhos, corda de fibras naturais ou 

tiras de tecido 100% algodão). 
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Cada mulher que esteja para ser a Guardiã da Árvore do Útero toca na árvore e diz: 

“Eu abro o meu coração e o meu útero para o Grandioso Útero da Divindade Feminina. Que 

eu possa ser o coração e as mãos Dela para cuidar desta árvore e para ajudar as mulheres a 

reconhecerem e a valorizarem a sacralidade da Árvore do Útero que permanece aqui e 

dentro delas.” 

 

Enche o buraco se estás a plantar uma árvore. 

Façam uma bonita celebração debaixo ou ao lado da vossa árvore. 

Sorri! 

Por favor publica as fotografias da tua Árvore do Útero para que toda a gente possa ver. 

Vai a xxxxxx para fazeres o download de um certificado a dizer que a tua árvore foi certificada 

como uma Árvore do Útero Sagrada dentro do Projecto Internacional da Árvore do Útero. 


