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Click here for Miranda’s personal welcome 

 
 
 
Estou muito feliz em saber que você fará parte da Worldwide Womb Blessing® - Bênção Mundial do 
Útero. 
A Bênção não tem apenas a intenção de trazer uma simples cura e uma conexão com seu próprio 
útero e feminilidade. Ela também visa ancorar a Bênção da Divindade Feminina na Terra. Ela ajuda 
as energias femininas a despertarem em todas as pessoas e traz amor, cuidado e energia criativa 
para o mundo para inspirar uma nova direção para a humanidade. 
Desfrute da energia que você recebeu e da jornada em que você será levada por cada Bênção em 
direção à plenitude e à celebração e alegria de ser uma mulher. 
 
Amor e bênçãos, Miranda 
 
 
Saiba mais sobre a Worldwide Womb Blessing® (Bênção Mundial do Útero) em ‘O despertar da 
energia feminina', de Miranda Gray. 
 

  

https://female-energy-awakening.com/FEA-Brazilian.html
https://female-energy-awakening.com/FEA-Brazilian.html
https://wombblessing.com/wb
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Antes	da	Bênção	do	Útero	(Womb	Blessing®)	

É como receber uma encomenda: tudo o que você tem que fazer é estar aberta para receber o 
presente da Womb Blessing. Se você é nova na meditação, estes exercícios a ajudarão a praticar 
para a Womb Blessing. 

 
No	dia	da	Bênção	Mundial	do	Útero	-	Worldwide	Womb	Blessing®	

 
 
O que eu preciso ter para participar?  
 
Você precisará de: 
 
• Duas pequenas ‘Tigelas do Útero’ – elas podem ser qualquer tipo de tigelas, bacias ou xícaras.  

• Um xale para colocar em volta dos seus ombros para criar um espaço sagrado e trazer foco para 
seu corpo.  

• A Meditação da Womb Blessing® e a Meditação de partilha fornecidas abaixo, ou baixe uma 

versão em áudio.  

• Algo para comer posteriormente 

 

Para reforçar a experiência, talvez você queira:  

 

• Tocar alguma música relaxante. 
• Criar um altar. 
• Decorar a sala para refletir o Arquétipo da Terra. 
• Fazer a meditação com amigas ou familiares presencialmente ou online. 
• Participe das meditações adicionais (opcionais): 

o A Meditação Bênção Earth-Yoni 

o A Meditação sazonal do hemisfério Norte  

o A Meditação sazonal do hemisfério Sul 
 
Escolha a meditação correspondente ao seu hemisfério e verifique o texto da meditação 
para ver o que você precisa.  

https://wombblessing.com/wb
https://wombblessing.com/wb
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Como participar: 
 
 

  

Simples passo a passo 
 

1 Passo: No horário escolhido, leia a bela meditação da Bênção do Útero no horário 
escolhido. (5 minutos) 
Passo 2: Receba a Bênção. Sente-se calmamente, relaxe e receba a bela energia (15 
minutos) 
Passo 3: Envie e receba luz. Leia a Meditação de Partilha e envie e receba luz e amor de 
todas as mulheres que participam da palavra (10) 
Passo 4: Comemore! Beba, coma e celebre suas lindas energias femininas! 
----------------------------- 
Passo 5: Participe das meditações adicionais da energia feminina! Além da meditação da 
Bênção do Útero- Womb Blessing, você também pode participar de uma ou ambas daas 
seguintes meditações adicionais: 
A Meditação Bênção Earth-Yoni 
A Meditação sazonal pro hemisfério Norte ou Sul 
 
Então comemore! Beba, coma e celebre suas lindas energias femininas! 
 
Passo 6: Continue sua jornada de despertar e cura... registre-se para sua próxima Bênção 
Mundial do Útero. Receba outra Bênção do Útero pessoal para abrir e curar níveis mais 
profundos de suas energias femininas, desfrute de outra Bênção Earth-Yoni e descubra as 
próximas meditações sazonais. 
Avisaremos quando as inscrições estiverem abertas!😊 
 

 
https://www.facebook.com/worldwidewombblessing/  

 

 

https://www.instagram.com/wombblessing.mirandagray/ 
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1.	A	Meditação	da	Womb	Blessing®	 
Antes do horário de registro escolhido por você para a Bênção:  

Encha uma Tigela do Útero com água, para representar as Águas Vivas do seu útero, e coloque uma pequena 
vela em outra tigela, para representar a Luz da Bênção que preencherá o centro do seu útero.   

Posicione as tigelas em algum lugar seguro na sua frente de modo que elas não sejam derrubadas.  

No horário escolhido: 
 

Feche seus olhos e traga a sua atenção para o seu corpo. 

Sinta seu peso sobre a almofada, o peso dos seus braços no seu colo. Tome uma respiração 
profunda e sinta-se centrada em seu interior. 

Traga a sua atenção para o seu útero; veja, saiba, sinta ou imagine que seu útero é como uma 
árvore com dois ramos principais e lindas folhas e frutos vermelhos como joias nas 
extremidades. Sinta ou imagine que as raízes da árvore crescem se aprofundando dentro da 
escuridão da terra, te conectando e te ancorando, te permitindo receber energia dourada em 
seu útero.  

Sinta-se ancorada e equilibrada. 

Agora, permita que a imagem da sua Árvore do Útero cresça até que os ramos da árvore se 
separem na altura do seu coração. Conforme você se conecta com essa imagem, veja ou sinta o 
centro do seu coração se abrir e a energia fluir descendo pelos seus braços e dedos. Sinta a 
conexão de amor entre a terra, seu útero e seu coração. 

Ainda com a atenção ao seu coração, olhe para cima e veja ou sinta que os ramos da árvore 
continuam subindo para acolher uma Lua Cheia sobre a sua cabeça. A beleza da Lua Cheia te 
banha em uma luz pura branco-prateada que lava sua aura e sua pele. 

Abra-se para receber a luz da Lua. Permita-a entrar através da sua coroa e preencher seu 
cérebro com luz. Relaxe um pouco mais e receba essa luz em seu coração. Relaxe mais ainda, 
abra seu útero e permita que essa energia chegue a ele como bênção.  

Sente-se relaxada e receba a energia de Sincronização da Womb Blessing por 20 minutos. 

Para terminar a meditação:   

Traga a sua atenção de volta ao seu centro do útero e aprofunde suas raízes da Árvore do 
Útero dentro da Terra. 

(Se você for continuar com as outras meditações, não precisa fazer a parte a seguir) 

Tome uma respiração profunda.  
Mexa os dedos das mãos e dos pés.  
Sorria.  

Abra seus olhos.  

Beba a água da sua Tigela do Útero e coma algo gostoso. 

  



A Bênção Mundial do Útero de Fevereiro  
A Worldwide Womb Blessing® despertando e curando as energias femininas desde 2012 

Criadora: Autora e Professora Miranda Gray 
 
 

5 

2.	A	Meditação	da	Partilha 
 

Mais uma vez, tenha consciência da Lua sobre a sua cabeça e permita que sua energia te banhe 
com luz. Sinta a luz preencher sua cabeça e seu coração e descer pelos seus braços até suas 
mãos. 
 
Permita que a energia flua do seu coração e mãos para o Mundo. 
 
Sinta-a fluir por outras terras, mudando a vibração para uma da Divindade Feminina. Sinta-a 
curando, amando, acalmando e acolhendo o mundo inteiro. 
 
Sinta a presença de todas as outras mulheres no mundo todo que estão conectadas com essa 
energia neste momento. Envie-a para elas e receba delas em amor, partilha e comunhão. 
(Pausa) 
 
Agora, permita que a energia da Lua acima de você flua da sua cabeça ao coração, depois ao 
útero e desça para dentro da sua Terra. 
 
Deixe a energia despertar e curar a sacralidade da Terra e da deusa na Terra. (Pausa) 

 
Para terminar a meditação: 
 

Traga a sua atenção de volta ao seu corpo e aprofunde as raízes da sua Árvore do Útero dentro 
da Terra. Sinta seu peso sobre a cadeira. Tome uma respiração profunda. Mexa os dedos das 
mãos e dos pés.  
Sorria. Abra seus olhos. 

 

Beba a água da sua Tigela do Útero. Coma algo gostoso e beba em celebração.  

 

Se desejar, você pode participar de uma das duas meditações adicionais: 
1. A Meditação Bênção Earth-Yoni. 

2. A Meditação sazonal pro hemisfério Norte ou Sul. 

Reabasteça sua água em sua tigela do útero  
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Meditações	Adicionais	(e	opcionais)	
As seguintes atividades podem ser adicionadas após a Meditação da Partilha 

	
3.	Bênção	da	Earth-Yoni	
 
A Bênção Earth-Yoni é uma partilha mundial da energia da Mãe Divina na qual as mulheres 
participantes recebem a energia da Bênção Earth-Yoni para trazer cura e para restaurar a 
sacralidade a suas Yonis (uma palavra em sânscrito para a vagina e a vulva).  

A Bênção Earth-Yoni é um presente de amor oferecido gratuitamente para a cura de todas as mulheres. 
Espero que você goste. Amor e abraços Miranda 

 
A Yoni 
 
A Yoni é um santuário sagrado. É o belo portal pelo qual a energia da Terra entra no seu corpo, o portal pelo 
qual a vida surge e pelo qual nos conectamos com a Terra. A Yoni liga o mundo externo com a escuridão 
interna e com o centro espiritual do nosso útero, e nos aterra na Terra. É o santuário físico da Divindade 
Feminina em seu aspecto de menina jovem, mulher adulta, mulher madura e mulher anciã. 

Nesta simples bênção, a Mãe Divina retorna para nós, para curar a alienação e despertar a energia e a 
presença dela em nossas vidas. 

 
Como Participar  
 

• Leia a meditação abaixo, imaginando as cenas enquanto as lê. Se você organizou um grupo, você 
pode querer escolher uma mulher para ler a meditação.  

• Sente-se silenciosamente para receber a iniciação Earth-Yoni. Você pode sentir formigamento no seu 
corpo, você pode estar consciente da energia, das cores ou da Divindade Feminina ou você poderá 
simplesmente sentir paz.  

• Se desejar, você pode continuar com a Meditação do Arquétipo. Se você desejar finalizar a sessão, 
alongue-se, beba a sua água e coma algo para ajudá-la a aterrar. Coma de maneira consciente – 
saboreando cada mordida e sabendo que você está comendo o corpo da Mãe – faça com que comer 
seja uma oração sensual de amor e conexão. 
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Meditação Bênção Earth-Yoni 
A Bênção durará 10 minutos. Junte suas mãos na posição Yoni (veja a 
fotografia).  
Se você tiver dificuldade em fazer a forma, apenas certifique-se de que suas 
mãos estejam confortáveis. Pense em suas mãos fazendo um formato de 
coração. 
Leia a meditação abaixo, dando a si mesma tempo para visualizar e 
experimentar cada aspecto dela.  

Sente-se confortavelmente e feche seus olhos. 

Traga a consciência ao seu útero, à sua Yoni e à Terra. Respire 
profundamente.  

Veja, saiba, sinta ou imagine que você está em uma linda praia, 
com as ondas gentilmente lavando seus pés. À sua frente está 
uma pequena ilha sagrada cheia de árvores antigas. 

 (Pausa) 

Seguindo por entre as árvores, há um caminho rústico ao lado de um pequeno riacho. Você 
ouve o barulho do riacho enquanto ele corre em pequenas cachoeiras entre os pedregulhos.  

Você segue o caminho, consciente da Terra debaixo dos seus pés descalços, as delicadas 
energias das árvores, plantas e animais à sua volta e o caloroso toque dos raios do sol. Você 
relaxa enquanto caminha e sente a conexão sagrada entre sua Yoni, a vida e a Terra. 

(Pausa) 

O caminho termina na fonte do riacho, que é um pequeno santuário aninhado entre duas 
grandes pedras brancas. Você vê a água emergindo da abertura do santuário da Mãe Terra e 
você sente a presença do amor dela envolvendo você. 

 (Pausa) 

Você entra no santuário circular e uma única janela alta de vitral preenche o lugar com lindas 
cores. Você vê plantas, animais e pássaros desenhados no vidro.  

No centro do espaço há uma grande tigela branca circular com um longo bico por onde as 
águas da tigela fluem para criar o riacho. Você se senta em uma bela almofada decorada em 
frente à tigela.  

Sinta sua Yoni aberta e a energia que desperta dentro dela.  

Seu coração, Yoni e útero preenchem-se com a energia e o profundo amor da deusa. 

(Pausa) 

Para finalizar: 

Faça uma concha com suas mãos e beba das águas que escoam da tigela. Enquanto bebe, faça 
um compromisso com a Mãe Divina em seu coração de que você passará sua bênção a outra 
mulher. Sinta gratidão pela profunda conexão que ela fez com o seu coração, sua Yoni e a 
Terra. 

(Pausa) 

Traga a consciência de volta ao seu corpo físico. Sinta o peso do seu corpo. 

Respire profundamente e mexa seus dedos das mãos e dos pés.  



 
www.wombblessing.com © 2012 Miranda Gray. All rights reserved 8 
 

Abra seus olhos e sorria.  

 

Você pode retornar ao santuário a qualquer momento para receber apoio, energia, orientação 
ou amor da Mãe Divina. 
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4.	A	Meditação	sazonal	do	hemisfério	Norte	
	
Meditação da Renovação do Útero	
 
 
Sobre	a	meditação	da	Renovação	do	Útero	
 
O Universo flui em ciclos; o ciclo das estrelas através do céu noturno, o ciclo das estações, da Lua, das marés, 
da vida e das mulheres. Cada novo ciclo começa após uma fase de baixa energia e quietude e, neste momento 
de mágica entre um ciclo e o próximo, temos a oportunidade de purificar, renovar e deixar o passado para 
trás. 

A meditação de ‘Renovação do Útero’ não é uma purificação porque o útero está ‘sujo’, mas porque está em 
nossa natureza nos apegarmos a padrões limitantes, velhos sentimentos e velhas memórias físicas e 
emocionais – coisas de que não mais precisamos e que frequentemente nos restringem e nos limitam. Nos é 
dado este presente; um tempo para nos desapegarmos dessas coisas e entrarmos em um novo ciclo mais leve 
e mais radiante. 

No dia da Worldwide Womb Blessing, poderá ser especialmente poderoso se você estiver em sua fase pré-
ovulatória ao mesmo tempo da meditação da ‘Renovação do Útero’, porque você compartilhará as mesmas 
energias que a Mãe Terra. 

 
A	Meditação	da	Renovação	do	Útero	
 
Você precisará das suas Tigelas do Útero na sua frente. 
 

Feche os olhos e tome uma respiração profunda. Traga sua consciência ao seu útero físico 
ou centro de energia do útero. 

Veja, saiba ou sinta que dentro das profundas águas de seu útero existe uma Lua radiante. 
(Pausa) 

Esteja consciente da Lua acima e permita que a luz dela flua através da sua coroa, através de 
seu coração e para dentro de seu útero. Coloque os dois primeiros dedos de qualquer uma 
de suas mãos em cima da sua área do útero.  

Veja ou sinta a ligação entre a Lua acima e a Lua em seu útero. (Pausa) 

Mantenha seus dedos em posição, traga sua consciência à Lua acima.  

Diga mentalmente ou em voz alta: 

Eu deixo ir toda a dor física e inspiro bondade e pureza 

Respire a luz da lua em seu útero. Enquanto você expira normalmente, perceba a Lua em 
seu útero crescendo mais brilhante em luz e radiância. (Pausa) 

Novamente, traga sua consciência para a Lua acima. Diga mentalmente ou em voz alta: 

Eu deixo ir toda a dor emocional e as conexões de energia negativa e inspiro amor e 
beleza para o meu útero. 

Inspire luz da sua para seu útero e perceba a radiância crescendo para preencher todo o seu 
baixo ventre. (Pausa) 

Traga sua consciência para a Lua acima. Diga mentalmente ou em voz alta: 
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Eu deixo ir toda a culpa e dor mental e inspiro amor e alegria para o meu útero. 

Inspire luz da lua para seu útero e perceba a radiância crescendo e preenchendo todo o seu 
baixo ventre. (Pausa) 

Traga sua consciência para a Lua acima. Diga mentalmente ou em voz alta: 

Eu deixo ir o que aconteceu e as coisas de que eu não mais preciso  
e inspiro pureza, bondade, amor e paz para o meu útero e para o mundo. 

Inspire a luz da lua para seu útero e perceba a radiância expandindo para o mundo. 

 (Pausa) 

Quando estiver pronta, permita que a radiância da Lua em seu útero diminua até que você 
veja um novo e belo útero brilhando gentilmente com luz. 

 
Quando se sentir pronta para encerrar a meditação: 
 
Cresça suas raízes da Árvore do Útero profundamente na Terra. Tome uma respiração profunda, 
abra seus olhos e sorria ☺ 

Veja a vela em sua Tigela do Útero como um símbolo da luz em seu novo útero. 
Toque a água em sua outra Tigela do Útero e toque em seu baixo ventre.  
Agora, leve a radiância da Divindade Feminina e seu útero renovado para o mundo. 
Beba a água de sua Tigela do Útero, coma e celebre! 
 

 
Quando	posso	fazer	a	meditação?	
 

• No início da primavera, quando as energias de Donzela da terra estão despertando. 

• No primeiro dia da lua crescente ou conforme ela cresce em suas energias de Donzela.  

• Quando a menstruação termina e você renasce para as energias de Donzela. 
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4.	A	Meditação	sazonal	do	hemisfério	Sul	
Meditação para Criação da Abundância  
Sobre	a	meditação	de	Criação	da	Abundância:		
Conecte-se com as suas energias femininas criativas de abundância para criar seus sonhos. Nesta época de 
primeiros frutos e colheita, celebramos o poder da abundância que existe em todas nós, e nesta meditação 
centenas de mulheres no mundo todo vão ajudar você a manifestar seus sonhos. 

Antes de fazer a meditação, tome um tempo para pensar em algo que você gostaria que acontecesse na sua 
vida. Você pode ser específica sobre como você quer que essa abundância se manifeste; por exemplo, melhor 
saúde e bem-estar, mais dinheiro ou um novo trabalho, um relacionamento amoroso, ajuda e apoio, férias, ou 
algo que você realmente gostaria de ter.  

No dia da meditação da Womb Blessing, poderá ser muito poderoso se você estiver em sua fase pré-menstrual 
na hora da meditação da ‘Criação da Abundância’ porque você compartilhará as mesmas energias da Mãe 
Terra. 

	
A	Meditação	da	Criação	da	Abundância:	
 
Junte suas mãos para criar uma tigela – uma ‘Tigela do Útero’. 
 

Veja ou saiba que em suas mãos você segura a semente de algo novo.  
Coloque nesta semente o seu desejo de abundância em sua vida e seu desejo para como 
isso se manifeste. 
 (Pausa) 
Enquanto pensa em seu desejo, perceba como o seu coração se abre e se preenche com 
alegria e felicidade. 
Permita que essa felicidade flua do seu coração para a Tigela do Útero das suas mãos com 
amor.  
(Pausa) 
Agora, veja ou saiba que a semente em suas mãos representa as sementes de todas as 
mulheres que fazem parte desta meditação.  
Veja essa semente brilhar com uma bela energia amorosa, mostrando sua conexão com 
todas essas mulheres. 
(Pausa) 
Tome consciência da lua cheia acima de você. 
Sinta, saiba ou veja a luz da lua fluindo sobre você e pelos seus braços para preencher a 
tigela de suas mãos com luz.  
Saiba que você está abençoando e manifestando os desejos de todas as mulheres que estão 
participando e que, neste momento, cada mulher também está abençoando seu desejo com 
a luz da lua.  
(Pausa) 
Saiba que, para cada mulher que está participando, a semente da abundância dela começa a 
despertar e crescer na luz da lua e em amor.  
Saiba que a bênção da luz da lua combinada com a intenção de milhares de mulheres no 
mundo todo despertou a sua abundância... e ela aparecerá em sua vida. 

 
Quando você se sentir pronta para encerrar a meditação: 
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Para encerrar esta meditação, traga a sua consciência para sua Árvore do Útero e cresça 
suas raízes para a terra. Mexa gentilmente seus dedos das mãos e dos pés, abra seus olhos – 
e sorria ☺ 
Agora, leve seu amor e abundância para o mundo e compartilhe! 
Beba a água da sua Tigela do Útero, coma e celebre! 

 
Você não precisa fazer nada para ‘criar’ o seu desejo, simplesmente relaxe e desfrute recebendo 
toda a abundância enviada a você através da meditação. 
 
Em	grupo	
 
Você pode pedir para as mulheres que estão participando que imprimam ou recortem uma imagem que 
represente o que elas querem manifestar em suas vidas e que tragam isso ao grupo. As mulheres podem 
segurar a imagem em suas tigelas das mãos durante a meditação e levar para casa para usar como foco para 
prática diária, fornecida a seguir. 
	
Dando	continuidade	à	sua	abundância:	
	
Para manter a vibração de sua manifestação cantando no mundo, você pode querer realizar este exercício 
durante o mês após a Bênção.  

Todos os dias, sente-se relaxada por aproximadamente 5-10 minutos segurando suas mãos na posição de 
Tigela do Útero, e:  

Veja, saiba, sinta ou imagine que há uma lua cheia acima de você. Relaxe enquanto sua bela luz flui 
através da sua aura e por sua pele.  

Permita que suas mãos se preencham com luz da lua e relaxe.  

Saiba que a energia da Worldwide Womb Blessing continua a positivamente curar seus padrões de 
abundância; que ela está re-despertando suas energias femininas de inspiração, criatividade, amor e 
paixão; e que está ajudando a criar os desejos mágicos que você sente em seu coração e em sua alma. 

No fim do exercício, sorria e permita que a abundância amorosa de sua alma feminina brilhe através 
de você durante todo o dia. 

 
Quando	posso	fazer	a	meditação?	
 

• A qualquer momento durante o outono, quando as energias de Feiticeira da terra estão fortes. 

• Na lua minguante, quando a lua está em sua energia Feiticeira. 

• Durante o período pré-menstrual, quando você incorpora as energias da Feiticeira. 




