


 
 

A Benção de 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Healing ou cura do útero Básico (toda moon mother pode fazer) : 
 
Trabalha nos três centros principais de energia feminina. 
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.  

• Conduz a totalidade se já não temos o ciclo. 
 

O Healing ou cura do útero avançado (só pode ser realizado por Moon 

mothers avançadas): 
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 (caldeirão).  
 



A cura avançada  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 completa: 
 

• 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. 
 

 
Acompanhamento da cura do útero (só pode ser realiz ado por Moon mothers 
avançadas): 
 

 
O acompanhamento à benção do útero entre as Bênçãos pode nos ajudar a viver 
uma vida autenticamente cíclica desfrutando de todos seus dons, sentindo alivio 
ao estresse e trazendo felicidade. Combinadas a Cura avançada do útero e o 
Acompanhamento da cura do útero  ajuda às mulheres nas suas atividades 
diárias que especificamente despertam, restauram, curam e equilibram qualquer 
energia arquetípica que pudesse estar restringida, bloqueada ou suprimida.  
 
Consulte pelo acompanhamento da cura do útero. 
Em casos de doenças relacionadas ao útero ou sistema reprodutor feminino (ex. 
miomas, cistos, hpv cólicas, fungos, 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. 

 
 
 



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

Valores e duração das sessões individuais 
Tabela de valores referência combinados pelas Moon Mothers do Brasil 
 
Benção de útero  
Tempo: 60 minutos a 1.30h 
R$170,00 (mais custo do aluguel do espaço) Se for a domicilio +  transporte. Ofereço fazer em 
minha casa na vila Madalena  SP sem custos extras- 
 
Cura/Healing do útero básico 
Tempo: 40 min a 50 min 
R$125,00 (mais custo do aluguel do espaço) Se for a domicilio +  transporte. Ofereço fazer em 
minha casa na vila Madalena  SP sem custos extras- 
 
Cura/Healing do útero avançado- só Moon Mother Avan çada pode oferecer 
Tempo: 60 a uma 1.30h  
R$170,00 (mais custo do aluguel do espaço) Se for a domicilio +  transporte. Ofereço fazer em 
minha casa na vila Madalena  SP sem custos extras- 
 
Benção de útero + Cura/Healing do útero  
Tempo: 1 hora a 1 hora 40 min  
R$242,00 (mais custo do aluguel do espaço) Se for a domicilio +  transporte. Ofereço fazer em 
minha casa na vila Madalena  SP sem custos extras- 
 
Benção de útero + Cura/Healing do útero avançada Mo on Mother Avançada pode oferecer- 
Tempo: 2 hs 30 min  
 R$297,00 (mais custo do aluguel do espaço) Se for a domicilio +  transporte. Ofereço fazer em 
minha casa na vila Madalena  SP sem custos extras- 
 



Benção e cura de útero em grupo pequeno (até 4 pessoas) 
 
Benção de útero grupal x 4 pessoas 
Tempo: 3 horas 30 min 
R$530,00 (R$132,5 cada uma mais custo do aluguel do espaço a dividir x 4)Se for a domicilio 
+transporte mas não tem o incremento do aluguel do espaço)  
 
Cura/Healing do útero grupal x 4 pessoas 
Tempo: 2 horas 
R$350 (R$87,50 cada uma mais custo do aluguel do espaço)Se for a domicilio + o transporte mas não 
tem o incremento do aluguel do espaço)  
 
Benção de útero + Cura/Healing do útero x 4 pessoas  
Tempo: 4 hs a 5 horas 
R$620 (R$155 cada uma mais custo do aluguel do espaço)Se for a domicilio + o transporte mas não tem 
o incremento do aluguel do espaço 
 
 

Acompanhamento com cura do útero avançada 
 
2 sessões:  
Tempo: 50 min. a 1 hora cada sessão 
R$350,00 (as duas sessões) ofereço minha sala sem custos extras no Bessa- João Pessoa   
Ou mais custo do aluguel do espaço, ou se for a domicilio + o transporte mas não tem o incremento do 
aluguel do espaço) ofereço fazer em minha casa na vila Madalena  SP sem custos extras- 
 
4 sessões:  
Tempo: 50 min. a 1 hora cada sessão 
R$566,00 (as quatro sessões) ofereço minha sala sem custos extras no Bessa- João Pessoa   
Ou mais custo do aluguel do espaço, ou se for a domicilio + o transporte mas não tem o incremento do 
aluguel do espaço) ofereço fazer em minha casa na vila Madalena  SP sem custos extras- 
 
Consultar outras combinações ou alternativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Moon Mother (Mãe lua) avançada 
 
Quero compartilhar com vocês que em junho de 2013 fiz a minha iniciação e formação  
como Moon Mother com Miranda Gray na Argentina e em novembro de 2014 fiz a 
iniciação como Moon Mother Avançadacom Miranda Gray novamente na Argentina. 
 
No Brasil focalizo a Benção Mundial de Útero desde a primeira vez em que foi enviada 
por Miranda, em fevereiro de 2012. E desde então mantenho ativos os grupos a todo 
ano com rodas de mais de 40 mulheres. 
Também sou organizadora dos cursos dela no Brasil , organizando 3 turmas do curso  
Womb Blesing e 1 turma do Red Moon, por primeiras vez em 2104 
 
Uma Moon Mother pode dar a benção de útero de forma pessoal e grupal e colabora de 
maneira ativa durante a benção de útero mundial reforçando esta energia curadora.  
Uma moon mother avançada, pode potencias ainda mais a energia graças ao símbolo 
da moon mother. Oferecer  “o presente” para os homens, e realizar a cura do útero 
avançada e o acompanhamento da cura do útero. 
 

          



  

 
 
 
 

 



Sobre Moon Mother avançada  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.  
Reikiana e Deeksha Giver. Iniciada como Moon mother com Miranda Gray em 2013 e 
como moon mother avançada em 2014. Oferece benção e healing de útero grupal ou 
personalizado.  
É Representante das Moon Mothers (Mães Lua) do Brasil junto com Larissa Lamas 
Pucci que é a coordenadora. Ambas são as organizadoras dos wokshops de Miranda 
Gray no Brasil. 
Desde 2012 também oferece seu próprio workshop de autoconhecimento feminino “Meu 
ciclo, minhas fases e a lua” que já foi oferecido em várias cidades do Brasil, em Buenos 
Aires- Argentina em Paris- França e em Barcelona- Espanha  
 
Página:https://www.facebook.com/MeuCicloMinhasFasesEALua 
 
Obra de Juliaro - http://palomailustrada.blogspot.com/ 
Contato para agendamento :  
nuevalunanuevavida@gmail.com 
Cel: (11) 96910 1613 vivo SP 
        (83) 9662 7316  tim PB 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 


