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Dando início à Womb Blessing® Individual Nível 1: 

Acenda as velas e as coloque nas Tigelas do Útero. Encha as 

outras duas Tigelas do Útero com água. 

Pergunte à receptora: 

1) Se ela concede permissão para que você toque no 

corpo dela 

2)  Se ela está ou pode estar gestante. 

 

1. Verifique a posição do corpo da Receptora. 

2. Fique de pé atrás da receptora e mentalmente diga: 

 

Intenção 1: Intenção da Womb Blessing® 

Peço que esta Sincronização da Womb Blessing® seja concedida a (nome da mulher) para o Mais 

Elevado Bem Divino e de acordo com o Amor Divino. 

Intenção 2: Intenção da Mãe Terra 

Peço que a Mãe Terra segure minha Trava de Raiz para mim durante toda esta Womb Blessing®. 

Intenção 3: Intenção do Ser Superior 

Peço aos Seres Superiores que intervenham na energia MotherLight 

para que seja integrada de maneira harmônica em mim e em minha 

Receptora. 

 

3. Leia em voz alta a Meditação da Womb Blessing® para que você e 

a Receptora acompanhem juntas. 
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9. Fechamento: fique de pé atrás da receptora . Leve a sua consciência para o seu coração e sinta 

gratidão pela energia da Womb Blessing®. Se desejar, faça uma prece para ela. Finalize trazendo 

seus braços e asas de luz ao redor dela. Relaxe. 

 

10. Respiração de Integração da Womb Blessing®: leia em voz alta a instrução para a Respiração 

de Integração da Womb Blessing® abaixo para você e a Receptora seguirem. Ela leva apenas alguns 

instantes. Esta meditação ajuda a nova vibração da energia a integrar de maneira harmoniosa no 

corpo-mente. 

 

Respiração de Integração da Womb Blessing® para Receptoras e Doadoras: 
 
“Traga sua atenção para o seu ventre, sob suas mãos. 
Veja, saiba ou sinta que uma grande Lua Cheia está dentro de seu ventre. Ela preenche seu útero com 
uma linda e suave luz branca. 
 
Quando você inspira, a Lua Cheia brilha com uma nova e suave vibração de energia feminina, que 
preenche todo o seu corpo e seu ser. 
 
(Pausa) 
 
Quando você expira, solte todas as restrições para que possa se abrir mais profundamente para 
receber esta nova vibração feminina da luz da lua. 
 
(Pausa) 
 
Quando você inspira, a nova vibração feminina da luz da lua generosamente preenche você. 
 
(Pausa) 
 
Quando você expira, solte e e deixe ir para a luz da lua. 
 
(Pausa) 
 
Inspire “aceitação” e permita que a nova e suave vibração da energia feminina irradie dentro de você. 
 
Expire “soltar” para permitir que esta nova luz da lua irradie por todo o seu corpo e seu ser. 
 
(Pausa) 
 

Tome uma última inspiração, sorria e abra seus olhos.” 
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Resumo da Sincronização da Womb Blessing® Individual 

Nível 1 

 

1. Estabelecer intenções: 
A Intenção da Womb Blessing®. 
A Intenção da Mãe Terra. 
A Intenção do Ser Superior. 

 
2. Ler a Meditação da Womb Blessing® 

 
3. Fazer as técnicas adicionais: 
Trava de raiz e língua no céu da boca. 
Respiração de Poder (‘Huff and Puff’). 

 
4. Fazer a ‘Respiração do Útero’: 
Mãos em posição acima da cabeça da 
Receptora. 
 

5. A sequência das mãos: 
Posição da testa. 
Posição do coração. 
Mãos da tigela do Útero. 
Posição da Yoni. 
Coração a coração. 
Posição do baixo ventre. 
Pés. 

6. Aterramento: 
Conecte-se à Lua acima de você. 
Cresça suas Raízes da Árvore do Útero. 
Libere a Trava de Raiz. 
Relaxe os braços e a posição da língua. 

 

7. Fechamento: 
Fique em pé atrás da sua parceira. 
Agradeça.  
Ofereça uma prece para a sua parceira. 
Asas de luz. 
 

8. Respiração de Integração da Womb 
Blessing® 

 
9. Depois da Sincronização da Womb 
Blessing® 
Dê a tigela do útero com água para a sua 
Receptora. 
Dê a ela algo para comer. 
Ouça as suas experiências. 
Dê a ela cópia dos documentos/meditações. 
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Recebendo e enviando energia sozinha  
Vermelho = Moon Mothers®  
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