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INTRODUÇÃO

D
entro de cada mulher há quatro Deusas. Cada Deusa 
nos traz a beleza de sua presença, seu amor e o dom 
de suas energias, habilidades e capacidades, que nos 

empoderam. Cada Deusa é um reflexo da Deusa Universal, 
cuja paixão reside dentro de nós à espera de ser expressa, 
desfrutada, celebrada, partilhada e festejada no mundo. Os 
caminhos cíclicos da Lua e das estações, bem como os ciclos da 
vida e das mulheres, são todos caminhos da alegria da Divindade 
Feminina, que se expressa no mundo e, com amor, entretece 
o tempo e o espaço para criar Seu universo físico e radiante. 
Esses caminhos cíclicos jamais são estáticos; pelo contrário, 
avançam no tempo formando uma espiral, expandindo nossa 
consciência e dando início a poderosas experiências e novas 
criações. Não há diferença entre o fluxo cíclico das mulheres 
e o fluxo do Universo; somos a Divindade Feminina expressa 
em forma humana, feitas para desfrutar e abraçar o amor e o 
poder criativo que constitui a mulher.
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Esse oráculo é um convite a todas as mulheres para que se 
lembrem de sua divina feminilidade, para ajudá-las a se reco-
nectar enquanto vivem neste movimentado mundo masculino 
e para restaurar em sua vida a sacralidade do poder criativo da 
Deusa. O oráculo tem 41 cartas que transmitem, cada uma delas, 
uma mensagem de amor, aceitação e expressão dos quatro arqué-
tipos femininos: a Donzela, a Mãe, a Feiticeira e a Bruxa Anciã.

Dentre essas 41 cartas tão belas, oito delas representam o 
ciclo dos quatro arquétipos que, embora estejam fora de nós, 
influenciam a energia do nosso útero – o ciclo da Lua e o ciclo 
da Terra. Há quatro Cartas da Bênção da Lua – que ecoam os 
dons mutáveis de luz e escuridão provenientes desse astro – e 
quatro Cartas da Bênção da Deusa, cada uma das quais reflete 
as energias dos arquétipos femininos inseridos no ciclo das 
estações.

Há também 28 cartas dos Arquétipos Interiores – sete para 
cada fase – que espelham as energias mutáveis das quatro fases 
do nosso ciclo: a Donzela Interior, a Mãe Interior, a Feiticeira 
Interior e a Bruxa Anciã Interior. Há quatro cartas de “Boas-Vin-
das” que nos acolhem nas energias arquetípicas de cada fase do 
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nosso ciclo. Há, por fim, a Carta da Unidade – com uma imagem 
da Árvore do Útero – a qual nos lembra de que todos esses 
arquétipos e energias estão dentro de nós, e que por meio deles 
compreendemos nossa unidade com a Sacralidade Feminina.

Sejam quais forem nossa idade, origem e a aparência do 
nosso corpo, e independentemente de termos ou não um útero 
ou ciclo menstrual, somos belas expressões da Eterna Energia 
Feminina que cria o Universo. Ela reside em cada uma de nós, 
e cada uma de nós A expressa – de modo consciente ou não. 
Não podemos ser outra coisa senão a Deusa caminhando neste 
mundo, na forma do ser humano único que somos. Se relaxar-
mos, seguirmos o fluxo e ouvirmos nosso corpo e nossa alma; 
se nos permitirmos, de fato, ser mulheres, nós A sentiremos 
fluir através de nossa amorosa aceitação.

Nós, mulheres, somos as criaturas mais criativas, adaptá-
veis e flexíveis do planeta. A Deusa pede que celebremos essa 
natureza incrível.
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