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Meditação do Arquétipo 

Especial Ano do 10.º Aniversário 

NOVA “Meditação da Partilha” 

 

Quando posso fazer a meditação? 

Pode desejar participar na meditação que se segue depois de receber a Worldwide Womb Blessing 

(Bênção do Útero Mundial), 20 minutos depois da hora escolhida. Reserve cerca de 10 minutos para 

esta meditação. 

No início, coloque o seu xaile sobre a cabeça e ombros para criar um espaço sagrado. 

 

A Meditação 

Fecha os olhos e traz a tua consciência para o teu corpo.  

Sente, sabe ou vê que estás a ser banhada pela suave luz da Lua. 

(Pausa) 

Faz uma respiração profunda. 

E vê ou sabe que estás sobre as raízes de uma enorme árvore que brilha gentilmente com uma suave 

energia branca. Dois grandes ramos alcançam bem alto o céu noturno e estão cheios de folhas, 

estrelas e galáxias. 

(Pausa) 

As grandes raízes tecem um padrão complexo ao redor da árvore e fluem para o espaço. Sabes que 

estás sobre um símbolo sagrado tecido das maravilhosas energias femininas do universo. 

(Pausa) 

 

  



 
 

 
Estas meditações são apenas para uso pessoal ou para os grupos e eventos da Womb Blessing®. Para obter autorização 
para qualquer outro uso, entre em contacto com enquiries@wombblessing.com 

Copyright © 2022 Miranda Gray todos os direitos reservados.   2 
 

Nestas raízes senta-se uma multiplicidade de mulheres vestidas de branco. O centro do útero de 

cada mulher brilha com uma suave luz branca. E o centro do útero de cada uma ressoa com o das 

outras mulheres através das raízes da árvore. 

Quando olhas à distância percebes que não estás a ver estrelas, mas milhões de mulheres com os 

seus centros do útero radiantes.  

No teu coração e útero sabes que estás rodeada pelo Círculo de Irmãs. Todas as mulheres estão 

conectadas entre si e às energias femininas sagradas da Árvore do Útero Universal. 

Nós somos um único padrão.  

(Pausa) 

Olha para baixo e repara que vestes uma túnica branca. E vê ou sente que o teu baixo ventre brilha 

com uma linda e suave luz branca.  

Sente o teu coração a abrir.  

(Pausa) 

Sentas-te na raiz que está por baixo de ti. A energia flui desde a raiz para o teu centro do útero e 

preenche-o.  

O teu centro do útero responde à energia, expandindo para fora, em todas as direções, tornando-se 

uno com o padrão feminino sagrado de todas as mulheres.  

(Pausa) 

Inspira e deixa ir. 

Estás em casa.  

(Pausa) 

Inspira e deixa ir. 

Tu pertences. 

(Pausa) 

Inspira e deixa ir. 

Tu és quem estás destinada a ser. 
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(Pausa) 

Agora toma consciência da Lua Cheia acima de ti nos ramos da Árvore do Útero Universal.  

A sua luz flui sobre e através de ti e tu brilhas com esta luz. 

À medida que és banhada pelo luar, sente-o brilhar do teu centro do útero, do teu centro do coração 

e da totalidade do teu ser para o Circulo de Irmãs Universal.  

(Pausa longa) 

Sabe que nas raízes e por baixo da árvore nós somos filhas da Divindade Feminina e que somos 

todas irmãs. 

Une as tuas mãos físicas num gesto de oração e diz desde o teu coração: 

“Que todas as mulheres sintam esta linda conexão entre si. E que todas as mulheres saibam 

e respeitem que somos todas irmãs.” 

“Que todas as mulheres sintam esta linda conexão à Divindade Feminina. E que todas as 

mulheres saibam que são a sua expressão no mundo.” 

“Que todas as mulheres possam experienciar a sua própria sacralidade, a sua beleza e força, 

e a sua paz interior e amor.” 

“E que todas as mulheres, agora e no futuro, despertem e caminhem no mundo quotidiano 

com o amor do Sagrado Feminino nos seus corações e nos seus úteros.” 

Toma um momento para sentir profunda gratidão e amor pela Divindade Feminina. 

(Pausa) 

Coloca as tuas mãos físicas sobre o teu baixo ventre.  

Faz uma respiração profunda.  

Expande as raízes da tua Árvore do Útero para as profundezas da Terra. 

(Pausa) 

Abre os olhos. 

Permanece durante alguns minutos e banha-te nos sentimentos maravilhosos que fluem em ti. Olha 

à tua volta com os olhos que veem a luz da Divindade Feminina e o seu padrão no mundo. Sorri. 


