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RITUAL DA LUA CHEIA PARA ATIVAR ENERGIA DA FERTILIDADE 

E FEMINILIDADE 

Numa noite de lua cheia, escolha um ambiente da casa em que a luz da lua penetre 

pela janela, porta ou pode ser também ao ar livre. 

Vai precisar de: 1 copo cheio de água, uma maçã, um incenso de verbena ou alfazema 

e uma vela branca simples. 

Coloque os itens acima, numa bancada ou sobre algum móvel que fique numa altura 

acima de sua cintura, um ao lado do outro, na seguinte ordem da esquerda para a 

direita: O copo com água, a maçã, o incenso e a vela acesa. 

Se quiser, deixe uma música suave tocando, instrumental de preferência. 

Coloque um tecido branco no chão e deite-se de barriga para cima, deixando que a luz 

da lua incida sobre seu corpo, principalmente sobre seu ventre. 

Depois diga as seguintes palavras de ancoragem da energia da Lua: 

Ler 1 vez: 

“Lua que me representa como alma, como mulher e fêmea, somos uma só! Recebo sua 

luz e seu poder sobre meu corpo, meu sangue, meu ar e meu espírito, recebo a energia 

da fêmea e da fertilidade(coloque as mãos sobre o ventre), ancoro agora o poder da 

criação, que meu ventre seja fecundo e meu corpo todo abençoado por sua luz.” 

Ler 3 vezes: 

“Terra meu corpo,  

Água meu sangue,  

Ar meu sopro,   

Fogo meu espirito.”   

Após isso, relaxe, feche os olhos e por alguns instantes mentalize que um facho 

luminoso vindo da lua toma conta do seu corpo e vai te aquecendo da cabeça aos pés, 

permaneça nessa mentalização por uns 15 minutos. 

Levante-se e agradeça às bênçãos recebidas. 

Beba a água do copo, coma a maçã e deixe a vela e o incenso queimarem até o fim. 

O Ritual pode ser feito em todas as Luas cheias. 


