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Meditação do Arquétipo 

Especial de Aniversário de 10 Anos  

Meditação de Boas-vindas à Mãe 

 

Meditação do Arquétipo da Mãe 

Dando as boas-vindas ao Arquétipo da Mãe do Verão 

Hemisfério Norte Worldwide Womb Blessing® de maio 
Hemisfério Sul Worldwide Womb Blessing® de outubro 

 

Quando posso fazer a meditação? 

Você pode querer participar da seguinte meditação após a “Meditação da Partilha” ou após a 

Meditação da Bênção da Earth-Yoni. 

Além de usar esta meditação da Mãe em associação com a Worldwide Womb Blessing, você 

também pode querer fazer a meditação: 

• a qualquer momento durante o verão, quando as energias da Mãe Terra estão fortes 

• na Lua Cheia, quando a Lua está em suas energias Mãe 

• durante sua fase de ovulação, quando você incorpora as energias da Mãe. 

 

Sobre a meditação 

O Arquétipo da Mãe nos traz a plenitude e completude de nossa feminilidade. Em seu ventre 

“verde” ela guarda as energias férteis e criativas da Natureza e da Terra ao nosso redor. A beleza e a 

vida fluem dela para o mundo, trazendo o desabrochar das flores, a chegada de ovos e filhotes aos 

ninhos, e o aparecimento de filhotes próximos de suas mães, correndo e explorando o mundo. 

Como Rainha, a Mãe detém o poder da plenitude da maré alta, o brilho e a plenitude da Lua Cheia, a 

vibração da vida abundante e o amor que flui através de nossa fase de ovulação. Ela nos ajuda a 

reconhecer suas energias dentro de nós para que possamos nos mover graciosamente em nosso 
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poder feminino como uma Rainha. Ela nos ajuda a ficarmos confortáveis em nossas energias 

femininas e a estarmos dispostas a criar, amar e nutrir o mundo ao nosso redor. 

Para esta meditação, você pode querer ter com você uma flor ou flores que tenham um belo 

perfume ou você pode querer usar um perfume floral ou óleo essencial que reflita a beleza e a 

feminilidade da Mãe Verão. Tenha algo bom para comer e beber no final da celebração – algo que 

reflita as energias nutritivas, acolhedoras e criativas da Mãe. Talvez assar biscoitos especiais com 

antecedência para comer em comemoração! 

 

A Meditação 

Feche os olhos e traga sua consciência para o seu corpo. 

Respire profundamente. 

Sinta, saiba ou veja que você está em uma bela paisagem de verão. O sol brilha calorosamente em 

seu rosto e você sente a grama macia sob seus pés descalços. 

Respire profundamente novamente e relaxe na beleza e abundância da Terra ao seu redor. 

(Pausa) 

À sua frente está uma bela árvore com dois ramos principais e uma cobertura de folhas verdes 

brilhantes contendo pequenas flores brancas. 

Sob a árvore está uma mulher grávida com um lindo vestido de seda bordado com plantas, flores, 

pássaros e abelhas. Descansando em sua cabeça está uma delicada coroa de ouro. 

Amor, abundância e terna força e compaixão brilham de sua beleza. 

Você sabe, em seu coração e em seu ventre, que ela é a Mãe e a Rainha da Terra, e você se ajoelha 

em reverência. 

(Pausa) 

Ela caminha graciosamente em sua direção e coloca as mãos suavemente sobre sua cabeça 

abaixada. 
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A energia dourada dela flui para você, enchendo-a de amor e reconhecendo sua própria soberania e 

seu próprio poder de criar beleza, amor e vida no mundo. 

Seu coração e útero se abrem ao aceitar a bênção da Mãe. 

(Pausa longa) 

Sinta a alegria de ser mulher e sua conexão com a terra e com a Divindade Feminina. 

Sinta-se confortável em seu corpo. 

Sinta-se confortável estando no mundo. 

(Pausa longa) 

Respire profundamente e sinta-se completamente confortável com sua força, sua fertilidade, sua 

sexualidade e sua criatividade como mulher. 

(Pausa) 

Sinta-se confortável com sua capacidade de dar amor e nutrir os outros. 

Sinta-se confortável com sua capacidade de receber amor e de ser sustentada pelo amor. 

(Pausa) 

Saiba que sua feminilidade está sendo abençoada como um reflexo valioso, precioso e sagrado da 

Divindade Feminina. 

(Pausa) 

A Rainha gentilmente coloca uma pequena coroa dourada em sua cabeça e você sente sua energia 

fluir ao seu redor. 

"Você é minha representante", diz ela suavemente. “Você sustenta as energias da Terra em seu 

ventre.” 

Você sente equilíbrio e graciosidade preenchendo seu corpo, e olhando para baixo você vê que está 

usando um lindo vestido de seda bordado com plantas e animais, flores e pássaros. O trabalho é tão 

delicado que você não pode dizer onde as plantas reais ao seu redor param e o tecido começa. 

(Pausa) 
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A Mãe gentilmente a ajuda a ficar de pé e a vira para encarar a paisagem de verão. 

Você sente a luz do sol em seu rosto e a força vital dos animais e árvores ao seu redor, e ouve os 

pássaros nos galhos. 

(Pausa) 

A Mãe coloca as mãos levemente em seus ombros e você sente sua presença amorosa atrás de você. 

“Onde quer que você esteja no mundo”, ela diz, “o que quer que você faça, eu estou aqui com você. 

“Eu sou o amor que te envolve, o amor que te sustenta e a beleza nutritiva que brilha através de 

você.” 

Sinta-se radiante com seu amor e beleza. 

(Pausa) 

Traga sua consciência ao seu coração e sinta gratidão pelos Dons da Mãe e por sua força interior que 

lhe permite amar profundamente e nutrir o mundo ao seu redor. 

Tome uma respiração profunda. 

Sorria. 

Abra seus olhos. 

 

Para encerrar a meditação 

Comemore com algo bom para comer e beber. Se você faz biscoitos caseiros, agora é um ótimo 

momento para experimentá-los. 

Se você estiver em um grupo, compartilhe suas experiências – e seus biscoitos! (Essa é bem a 

energia da Mãe.) 


