


A Benção do útero é uma comunhão com o Divino Feminino.

É uma iniciação (como se fosse de Reiki) onde se abrem os centros energéticos da mulher 
conectando você com o Divino Feminino ou Energia da grande Mãe para uma profunda cura 
do feminino.
 Empoderará você como um canal de energia para a auto cura.

Benefícios:
 Cada Benção nos conecta mais profundamente com nossa natureza feminina.
 Traz consciência e cura.
 Expande e fortalece nossa conexão com o Divino feminino e nossa consciência de sua 

presença, que ajuda a trazer suas energias ao mundo.
 Enraíza a presença do Divino feminino
 Completa-nos, trazendo ao nosso lar a alma feminina.
 Confirma e valoriza nossa feminilidade, no sentido de quem somos nós 

verdadeiramente e a liberdade de ser mulher em todas suas maravilhosas expressões e
arquétipos.

 Acorda, Energiza e Cura os três centros femininos de poder, e cura os padrões 
profundos de nossos ancestrais e de nosso passado, libertando essas almas que ainda 
se amarram a nós.

 Nos dá poder, amor, beleza e graça. 
 Empoderamento feminino.



Cura do útero avançada  (Healing) :

Trabalha no corpo físico (matéria) nos três centros principais de energia feminina. 
Na técnica avançada aplicamos diversos símbolos dependendo da necessidade.
Concentra-se na ativação dos três centros e no fluxo de energia entre eles.
Em particular esta prática faz energia trabalhar na matéria, em nosso útero. 
Sincroniza-nos com os 4 arquétipos  femininos do ciclo menstrual (Bruxa, Virgem, 
Mãe,Feiticeira) e nossa aceitação de suas energias e sua presença, tanto em mulheres cíclicas 
como em mulheres completas (que já superaram a menopausa)

Consta de três partes:

 Cura da estrela
 Cura do cálice ou graal
 Cura do caldeirão

Benefícios:

 No centro da estrela a energia da Cura do útero, ajuda ao ciclo hormonal e abre a 
consciência espiritual da receptora.

 No centro do cálice cura-se o coração e as questões do amor, do cuidado, do dar e 
receber.

 No centro do caldeirão * a energia da Cura do útero trabalha nos problemas físicos e 
os padrões emocionais que armazenamos em tornos nossas de nossos quadris e 
nosso ventre. Ajuda-nos a curar velhas feridas que possam ter sido guardadas no útero
(como abusos, abandono, mágoas, violência, cicatrizes de cesarianas, cistos, miomas)

 *Pode trazer equilíbrio a um ciclo menstrual incômodo ou “zangado” (com muitas 
cólicas e TPM) e a estabilidade de nosso sentido de que quem somos nós. 

 Pode acompanhar algum tratamento ginecológico, dando uma proteção energética ao
corpo. Também pessoas que estão tentando engravidar de maneira natural ou 
assistida

 Conduz a totalidade se já não temos o ciclo.

As técnicas se podem aplicar juntas.
A cura /healing do útero ajuda a integrar mais rapidamente a as energias da receptora, após receber 
uma Benção do útero.

A Benção do útero, por ser uma iniciação que requer muita energia da doadora e muito mais tempo 
para reintegrar essas energias doadas, tem um valor maior que a cura o Healing. E fazendo as duas 
curas juntas, tem um valor amigo.



Cura da alma feminina 
Trabalha nos três centros principais de energia feminina mais profundamente expandindo a 
cura na estrela e no cálice.
Concentra-se na ativação dos três centros e no fluxo de energia entre eles mais intensamente.
Aplica-se a energia junto com o Símbolo da Moon Mother que permite ter um fluxo de energia
mais intensificando. .

Esta prática trabalha na matéria, no corpo em si, especificamente nos seguintes pontos:
Na glândula pineal ou estrela (terceiro olho)  
No coração ou cálice (centro cardíaco)
E no útero ou caldeirão. 

A cura da alma feminina  trabalha com os centros do caldeirão (ou útero) para ajudar as 
mulheres a abrir ativamente e balancear os pontos arquetípicos : Bruxa/ançiã, 
Donzela/Virgem, Mãe e Feiticeira em cada um dos centros.

Benefícios da cura da alma feminina:

 A energia da Cura do útero de uma Moon Mother avançada abre os portais que se 
relacionam com as  energias arquetípica.

 Aplicada no centro da estrela, reflete-se a “Iluminação e conexão Universal” . Esta 
cura ajuda a equilibrar o ciclo hormonal desregulado e abre a consciência espiritual da 
receptora, expandindo a consciência.

 No centro do cálice reflete as “Reações e conexões” cura-se o coração e as questões
do amor, do cuidado, do dar e receber. 

 No centro do caldeirão* a energia da Cura do útero avançada, reflete a “expressão 
diária dos arquétipos” trabalha nos problemas físicos e os padrões emocionais que 
armazenamos em torno de nossos quadris e nosso ventre. Ajuda-nos a curar velhas 
feridas que possam ter sido guardadas no útero (como abusos, abandono, mágoas, 
violência, cicatrizes de cesarianas, cistos, miomas)

 Pode trazer equilíbrio a um ciclo menstrual incômodo ou “zangado” (com muitas 
cólicas e TPM) e a estabilidade de nosso sentido de que quem somos nós. 

 Conduz a totalidade se já não temos o ciclo.



Mentoria da  Womb Blessing  
  Acompanhamento terapêutico para viver conscientes das energias cíclicas
(só pode ser realizado por Moon Mothers mentoras):

Cada Benção do Útero nos leva mais profundamente à nossa natureza feminina. Cada 
Benção do Útero traz grande consciência e cura. Mas, se não abraçamos nossas quatro 
energias femininas arquetípicas, ou se as circunstâncias das nossas vidas ou escolhas nos 
impedem de expressá-las, podemos retornar ao estado de desconexão.  Como podemos 
sustentar as mudanças que a Benção inicia em nós?
A Mentoria da Benção do Útero entre as Bençãos, pode nos ajudar a viver uma vida 
autenticamente cíclica, usufruindo das dádivas, do alívio do estresse e da felicidade que 
isso nos traz. Com o bônus adicional de começarmos a desabrochar quem 
verdadeiramente somos em um espaço onde somos apoiadas. 

Combinada com a Cura do Útero nível 2, a Mentoria da Womb Blessing® é um 
recurso para as mulheres, fornecendo atividades diárias que especificamente despertam, 
restauram, curam e equilibram quaisquer energias arquetípicas que estejam limitadas, 
bloqueadas ou suprimidas.
A Womb Blessing® é muito mais do que uma experiência única – é um caminho 
feminino de crescimento; um caminho que leva ao bem-estar e ao desenvolvimento 
espiritual, em um mundo que ignora e restringe quem somos.
Os benefícios da Mentoria da Womb Blessing® são:

 Compreender as mudanças em nossas energias físicas, mentais e emocionais
 Viver com as mudanças em nossas energias sexuais, criativas e espirituais e 

aprender a amá-las
 Viver cada dia em harmonia com nossas energias através da completude de nosso 

ciclo
 Liberar as expectativas restritivas dos outros e ser verdadeira consigo mesma
 Aceitar e amar seu corpo, útero, ciclo e feminilidade

Benefícios na vida cotidiana:
 Liberar o estresse e a culpa por tentar ser algo que não se é
 Restaurar o empoderamento pessoal e a autoconfiança
 Sentir bem-estar, contentamento e equilíbrio interior
 Sentir-se positiva, livre e no controle de sua vida
 Curar em todos os níveis padrões e bloqueios que nos restringem e limitam nossa 

vida
 Vivenciar as diferentes dádivas do nosso ciclo e aplicá-las à vida cotidiana, para 

criar sentimentos de bem-estar e contentamento em cada fase.

Benefícios espirituais:
 Transformação e integração de novos níveis de consciência



 Despertar para nossa espiritualidade feminina natural
 Ser capaz de criar uma relação interativa com o Divino por todo o nosso ciclo
 Encontrar estabilidade em um mundo que está mudando
 Sentir amor e força

Consulte pela mentoria da Moon Mother mentora. 
Em casos de doenças relacionadas ao útero ou sistema reprodutor feminino (ex. 
miomas, cistos, hpv cólicas, fungos, infertilidade,  etc) de bloqueios de criatividade ou 
outro problemas relacionados com um desequilíbrio das energias femininas, se pode 
realizar um tratamento em varias sessões: Pode se realizar um mapeamento dos 
desequilíbrios dos arquétipos, e fazer tratamento para limpar e eliminar bloqueios e 
reenergizar pontos esgotados de energia.

Tratamento recomendado 5 sessões



Cura/Healing do útero avançada (só Moon Mother N2 ou Avançada pode oferecer)
Tempo: 40 min a 50 min
R$170,00 (fazer em minha sala/ateliê na vila Madalena  SP sem custos extras- ou à distância

Cura da alma feminina (só Moon Mother N2 ou Avançada pode oferecer)
Tempo: 60 a uma 1.30h 
R$233,00 em minha sala/ateliê na vila Madalena  SP sem custos extras- ou à distância

Benção do útero + Cura/Healing do útero com símbolos
Tempo: 1 hora a 1 hora 40 min 
R$350,00 em minha sala/ateliê na vila Madalena  SP sem custos extras- ou à distância

Benção do útero + Cura da alma feminina (só Moon Mother N2 e Avançada pode oferecer)
Tempo: 2 hs 30 min 
 R$440,00 em minha sala/ateliê na vila Madalena  SP sem custos extras-

Envio de símbolos ou energização do caldeirão à distância

Tempo: 30 min
R$71,00 

Mentoria (com Benção do útero e cura do útero 
avançada )

Mentoria: 5 sessões 
Tempo: 45min cada sessão
 Cada sessão inclui cura avançada e cura do útero. Criação de mandala lunar pessoal, revisão de 
tarefas e estudo dos 4 arquétipos. Pode ser incluída uma sincronização do arquétipo.
$150 por sessão  

Pacote com 5 sessões de Mentoria
R$ 620,00





         

Sobre Moon Mother N3 Mentora  Julia Larotonda 
(Juliaro):
 Juliaro (Julia Larotonda) - Artista plástica e escritora. Obra focada no estudo 
do sagrado feminino, os arquétipos, mulheres míticas, mitologia, as deusas, a mãe 
terra, as árvores e todos os elementos da natureza. Arte menstrual.
Ilustradora de livros, agendas, sites, e revistas com temática holística.

Trabalhos vinculados  ao Tarô, oráculos  e visualizações criativas. Oferece rodas e 
vivências de sagrado feminino em diversos espaços e cidades do Brasil. 
Desde  fevereiro de 2012 , data em que aconteceu a primeira Bênção mundial do útero da 
história, focaliza grupos da BMU em São Paulo e João Pessoa. 
Depois foi iniciada como Moon Mother com Miranda Gray em 2013 na Argentina e como Moon
Mother mentora em 2014. E Moon Mother nível 3 em 2018

É membro da equipe de Coordenação Womb blessing Brasil e organizadora / produtora dos 
wokshops de Miranda Gray no Brasil. 
Em 2016 foi habilitada por M. Gray para oferecer os cursos complementares às Moon Mothers 
do Brasil. Em 2018 também começou a facilitar o curso Lua Vermelha de Miranda Gray

Desde 2012 também oferece seu próprio workshop de autoconhecimento feminino “Meu 
ciclo, minhas fases e a lua” que já foi ditado em várias cidades do Brasil, em Buenos Aires- 
Argentina em Paris- França e em Barcelona- Espanha 

Página: www.juliaro.com
Cursos e vivências https://www.facebook.com/MeuCicloMinhasFasesEALua
Obra de Juliaro - http://palomailustrada.blogspot.com/
Contato para agendamento : 
nuevalunanuevavida@gmail.com
Cel: (11) 96910 1613 vivo SP






