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O Projecto Internacional da Árvore do Útero 

 
Nós mulheres estamos todas conectadas, no mundo inteiro, 

com as lindíssimas energias dos nossos úteros. 

 

Nós estamos todas conectadas fisicamente através do ADN 

das nossas ancestrais femininas longínquas. 

Nós estamos todas conectadas energeticamente através do 

elo que existe entre o nosso centro do útero e o Útero da 

Mãe Terra. 

Nós estamos todas conectadas através de um único padrão de Energia Feminina que rodeia 

a Terra, o qual é gerado pela Luz que é emanada dos nossos centros do útero. 

Nós estamos todas conectadas à Lua – com o Ciclo de Luz e Escuridão Dela e, com a Luz 

Dela que flui sobre nós e através de nós. 

Nós estamos todas conectadas com a Árvore do Útero Universal cujas raízes crescem 

profundamente Terra adentro, levando as raízes da nossa própria Árvore do Útero para o 

centro da Terra, e cujos ramos alcançam a Lua e as estrelas, conectando a nossa Árvore do 

Útero à Lua e ao Universo. 

 

A Árvore do Útero é uma imagem que reflete os imensos níveis das nossas energias e conexões 

individuais, e a nossa conexão e profunda incorporação dos Ciclos da Terra, da Lua e das Estrelas. A 

Árvore do Útero é o centro de quem nós somos, o centro das nossas energias femininas e o centro 

do nosso empoderamento. 

O Projecto Internacional da Árvore do Útero é para criar um padrão de Árvores do Útero Sagradas 

no mundo inteiro como um lembrete físico e visual da Árvore do Útero e das energias sagradas 

que estão dentro de cada mulher e da conexão entre todas as mulheres. 

 

Como participar no Projecto Internacional da Árvore do Útero 

Em Julho de 2019 nós iremos lançar o Projecto da Árvore do Útero no local sagrado da Deusa de 

Uisneach, na Irlanda. Moon Mothers de muitos países do mundo inteiro irão juntar-se para 

plantarem uma Árvore do Útero Sagrada para enraizarem a visão do despertar da energia feminina 

para todas as mulheres do mundo. 

Este Evento será o início do Projecto Internacional da Árvore do Útero e nós adoraríamos que te 

envolvesses nele. 
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O Projecto é simples: 

As mulheres irão plantar uma Árvore do Útero, ou nomeiam uma árvore ou planta que já 

exista como uma ‘Árvore do Útero’ Sagrada e tornam-se Guardiãs da árvore, encorajando 

outras mulheres a usá-la como foco para conectarem-se com as energias sagradas da sua 

feminilidade em grupos e em Meditações pessoais. 

 

A Árvore do Útero que plantares ou cuidares no projecto é uma reflexão visível e física da Árvore do 

Útero que permanece escondida dentro de nós e da Árvore do Útero Universal. Nós estamos todas 

conectadas através dos nossos úteros com a Mãe Terra, umas com as outras, com a Lua e com a 

Mãe Universal. Nós somos um útero, uma família, uma expressão da Divindade Feminina – quer 

sejamos Mulheres Cíclicas, Mulheres Sofia (pós-menopausa), Mulheres Anciãs (10 anos ou mais 

depois da pós-menopausa) ou mulheres jovens sem um ciclo. 

A Árvore do Útero física poderá tornar-se um foco para os nossos círculos de mulheres, para os 

nossos Grupos da Worldwide Womb Blessing® (Bênção do Útero Mundial) e para as nossas 

Meditações individuais na Árvore do Útero Universal e pessoal e para a nossa família do útero 

global. 

Se desejares envolveres-te no projecto, existem um número de maneiras possíveis para tornares-te 

numa “Guardiã da Árvore do Útero”: 

1) Plantar uma nova árvore – possivelmente no teu jardim ou numa área pública (com 

permissão), onde poderás cuidar dela e meditar ou reunires-te debaixo dela. 

 

2) Nomear uma árvore já existente no teu jardim, num parque, no campo ou mesmo à beira 

da estrada, como uma ‘Árvore do Útero’. 

 

3) Ter uma árvore ou uma planta dentro de casa a qual será dedicada como uma Árvore do 

Útero Sagrada. 

 

Em cada Dia da Worldwide Womb Blessing® (Bênção do Útero Mundial) nós pedimos às mulheres 

para plantarem ou nomearem uma Árvore do Útero e para reunirem-se com outras mulheres para 

participarem na Bênção debaixo da árvore. Nós pedimos às Guardiãs da Árvore do Útero para 

cuidarem das suas árvores, para conhecerem o espírito da árvore e para partilharem a experiência 

de sacralidade com todas as mulheres. 

Como Guardiã nós pedimos que: 

• Se plantares uma árvore, que seja uma variedade nativa do teu país; 

• Se desejares decorar a tua árvore, por favor usa somente artigos biodegradáveis e por favor 

não deixes cera de velas ou lixo à volta da árvore; 

• Se desejares levar uma flor, folhas ou ramos da árvore, pede sempre permissão à árvore e 

dá em troca um presente de volta à árvore – talvez um pouco de água da tua garrafa. 
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Também: 

• Por favor cuida da tua árvore durante o mau tempo. 

• Por favor respeita os animais que vivem na tua árvore. 

• Por favor usa a Árvore do Útero para falares às mulheres acerca da Worldwide Womb 

Blessing®. 

• Por favor utiliza a árvore como ponto de encontro para as mulheres meditarem, partilharem 

e explorarem as suas energias femininas, os seus ciclos, a sua espiritualidade e alegria. 

 

Para dedicares a tua árvore: 

Nós criámos um documento em separado contendo a Meditação de Dedicação à Árvore do Útero 

para que possas fazer e um link para fazeres o download dum certificado para demonstrares que a 

tua árvore foi dedicada a ser uma Árvore do Útero Sagrada e incluída no Projecto Internacional da 

Árvore do Útero. 

 

Ideias para Meditações da Lua Cheia na tua Árvore do Útero 

Aqui estão algumas ideias de Meditações que podes escolher fazer na tua Árvore do Útero debaixo 

das Luas Cheias entre as Luas Cheias da Worldwide Womb Blessings®: 

 

• A ‘Meditação da Árvore do Útero’ da Worldwide Womb Blessing®. 

 

• A ‘Meditação da Partilha’ dos documentos da Worldwide Womb Blessing®. 

 

• A ‘Meditação da Lua Cheia’ do website da Worldwide Womb Blessing®. 

 

• A ‘Meditação de AutoCura’ pós Worldwide Womb Blessing dos documentos da 

Worldwide Womb Blessing®. 

• A ‘Meditação Conhecer a Tua Árvore do Útero’ do livro ‘Female Energy Awakening’ 

(Despertar da Energia Feminina). 

• Ler a estória ‘O Despertar’ do livro ‘Lua Vermelha’. 

• Fazer os exercícios: ‘Animal da Lua’ e ‘Conhecer a Guardiã’ do livro ‘Lua Vermelha’. 

• Utilizar as mensagens do oráculo do livro ‘Spiritual Messages for Women’ 

(Mensagens Espirituais para Mulheres) como foco para meditação e sabedoria 

intuitiva. 


