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Bem-vindos ao Presente do Divino Amor Feminino para 

homens!  

 

O que é O Presente?  

O Presente é uma sintonização de energias especialmente voltada para os 

homens, criada por Miranda Gray, com o apoio, amor e ajuda de vários “Moon 

Brothers”. Como a estrutura de energia para homens é diferente daquela para 

mulheres, foi importante que O Presente tenha recebido a colaboração entre energias e 

experiências masculina e feminina.     

Uma “sintonização” de energias é um processo que eleva a vibração e a conscientização de uma 

pessoa e a conecta a uma ressonância de energia específica que, neste caso, é a frequência do Amor 

e Luz do Divino Feminino oferecido na Bênção Mundial do Útero.   

 

O que preciso fazer?  

Preparação: 

 Se você estiver participando individualmente, você precisará de um espaço silencioso para 

meditar, e também uma cópia do texto da meditação de O Presente (v. abaixo), ou a versão 

em áudio.   

 Você pode usar uma imagem do Divino Feminino como foco para sua meditação – uma foto 

de sua tradição espiritual, ou uma imagem de uma mulher que represente seus sentimentos 

em relação ao Feminino Sagrado.  

 Se desejar, você pode ouvir uma música após ler a Meditação de O Presente, e colocar flores 

ou plantas que representem o Divino Feminino, e acender um incenso que seja feminino 

para você.  

 Coloque um copo com água e algo gostoso para comer para celebrar após a meditação. A 

água absorverá a energia de O Presente, e a comida é uma expressão do amor acolhedor da 

Mãe Terra.  

 

Participação: 

1. Individual: 

1. No seu horário escolhido, leia a Meditação de O Presente (v. abaixo) ou ouça a versão em 

áudio. 

2. Em seguida, sente-se de forma relaxada e receptiva para receber a energia do Divino 

Feminino que está sendo enviada para você, até 20 minutos após o horário para o qual se 

inscreveu.   

3. Após 20 minutos, leia o parágrafo “Como finalizar” da meditação. 

4. Beba a água e coma a comida que preparou para celebrar!  

5. Você pode permanecer sentado durante mais tempo, desfrutando da presença das energias 

do Divino Feminino, ou anotar suas experiências. 



O que fazer para receber o Presente Mundial para Homens ? 

Copyright 2016 Miranda Gray   2 

 

2. Com uma parceira: 

Ambos devem se inscrever para a Bênção Mundial do Útero para o mesmo horário. 

Sua parceira estará com suas tigelas e um xale, você estará com seu recipiente com água, e ambos 

terão algo gostoso para comer e celebrar ao final.  

Opção 1: 

No horário escolhido, você lê, em silêncio, a Meditação de O Presente e a sua 

parceira lê a Meditação da Bênção do Útero, e em seguida, ambos ficam sentados 

recebendo a energia por 20 minutos.  

Em seguida, ambos concluem a meditação e comem e bebem.   

É um gesto delicado oferecer à sua parceira a sua tigela com água, simbolizando o 

seu respeito.  É também uma atitude amorosa ter comidinhas sensuais para 

compartilhar ao final.  

Opção 2: 

No horário escolhido, e em silêncio, você lê a Meditação de O Presente e sua 

parceira lê a Meditação da Bênção do Útero, e depois ambos permanecem sentados 

para receber a energia por 20 minutos.  

Em seguida, você lê a Meditação do Guardião (v. abaixo) e sustenta a energia do 

espaço enquanto sua parceira participa das outras meditações para mulheres (O 

Raio da Lua, a Meditação Compartilhada e a Meditação do Arquétipo) -  isso pode 

levar, aproximadamente, 25 minutos.   

Nota:  

Esta é uma cerimônia sagrada, e por um breve período ambos permanecem no amor e na luz do 

Divino Feminino. Todos os atos de prazer amoroso constituem os rituais e orações do Divino 

Feminino, portanto, esta cerimônia muito amorosa pode ser expressa em sexo espiritual.  

 

3. Em um grupo misto: 

Todos os homens e mulheres deverão se inscrever individualmente para a Bênção Mundial do Útero 

para o mesmo horário, como sendo o “horário do grupo” para receber. 

Existem várias formas de se coordenar grupos mistos, conforme as sugestões abaixo, e você e seu 

grupo poderão escolher a que acharem melhor.    

Homens e mulheres podem sentar em áreas separadas dentro da mesma sala – homens ao redor 

das mulheres, no centro de um círculo de mulheres ou em algum canto da sala – ou eles podem se 

sentar no grupo sem nenhuma estrutura em especial. 

As mulheres estarão com suas tigelas e xales, e para homens haverá uma única e grande “Tigela-

Mãe” com água.  Women have their individual Womb Bowls and shawls, and for the men there is a 

single, large ‘Mother Bowl’ holding water. 
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Sugestão: 

Homens e mulheres do grupo participam da Meditação de O Presente e da 

Meditação da Bênção do Útero, em salas separadas ou em áreas separadas de um 

grande salão. Assim, uma pessoa pode ler em voz alta a meditação apropriada, sem 

atrapalhar o outro grupo. 

Passados 20 minutos do horário escolhido, após os homens terem recebido O 

Presente, eles podem formar um círculo ao redor do grupo de mulheres ou podem 

se sentar num canto do salão.  

Os homens leem individualmente e em silêncio “A meditação do Guardião” e 

sustentam a energia da meditação, enquanto as mulheres no centro da sala 

participam das outras meditações para mulheres. 

Ao final das meditações para mulheres, representantes do grupo de homens e de 

mulheres oferecem agradecimentos / orações. 

As mulheres, então, bebem a água de suas Tigelas do Útero, e os homens 

compartilham a água da Tigela-Mãe – isto poderia ser apresentado pela mulher mais 

velha ou mais nova do grupo. 

Após as meditações, o grupo pode fazer outras cerimônias, orações e atividades, ou 

todos podem se juntar para numa festa de celebração.  

Pode-se também honrar o ciclo da Terra, e decorar o espaço com imagens e itens 

que reflitam suas energias, ou oferecer alimentos da estação e ainda ter imagens e 

alimentos que reflitam a Mãe Lua Cheia.  

 

O caminho de O Presente: Mundial e pessoal  

Assim como a sintonização da Bênção do Útero, a sintonização de O Presente é um caminho de 

crescimento e despertar. Sempre que você receber O Presente, você irá despertar um pouco mais a 

sua autêntica natureza e criará uma conexão consciente mais profunda como Divino Feminino.    

O Presente Mundial e O Presente Pessoal funcionam de formas ligeiramente diferentes e foram 

elaborados para interagir. O Presente Mundial é um despertar em grupo que funciona em blocos e 

aspectos distintos que você compartilha com os outros homens participantes. No Presente Pessoal, 

o foco reside somente em suas próprias necessidades, suas energias e seu despertar pessoal. 

Receber o Presente Mundial e o Presente Pessoal é uma forma de você crescer e avançar 

rapidamente em seu desenvolvimento pessoal e spiritual, para experimentar a sua autêntica 

masculinidade, e intensificar a sua relação com o Divino Feminino.    

 

  



O que fazer para receber o Presente Mundial para Homens ? 

Copyright 2016 Miranda Gray   4 

 

Perguntas mais frequentes: 

O que fazer se seu esquecer o horário que escolhi no ato de minha inscrição? Refaça a sua 

inscrição. 

E se eu quiser alterar o meu horário escolhido? Refaça a sua inscrição. 

E se eu perder o link para acessar o site? Refaça a sua inscrição. 

O que acontece se eu me inscrever e não puder participar no Dia da Bênção? Você pode ler 

a Meditação de O Presente e receber a energia em qualquer horário após o horário 

escolhido.  Porém, você não irá experimentar a conexão com todos os homens e mulheres 

ao redor do mundo. 

Por que são necessários o meu nome e endereço de email? O nome e endereço de email 

que você informa na inscrição serão usados como foco para lhe enviar a energia 

individualmente.  

Por que existem quatro horários? Os horários fornecidos para a Bênção Mundial do Útero e 

O Presente para Homens baseiam-se no horário do Reino Unido, e para que você possa 

verificar as diferenças de fuso horário para a sua localidade. Existem quatro opções de 

horários, para que os participantes de todo o mundo possam escolher o horário que lhe for 

mais conveniente.  
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O Presente Meditação para os homens: Encontrando o arquétipo 

da Mãe Lua 

Leia no horário escolhido. Dê-se tempo para visualizar cada etapa da meditação, sem pressa.  

Encontre um lugar confortável para se sentar, com ambos os pés no solo.  

Traga à consciência para a sua respiração. Conscientize-se da sua inspiração e da sua 

expiração e como o ar toca a ponta do seu nariz.  

Sinta o peso do seu corpo e como a gravidade o afeta, criando uma relação constante com a 

terra. E lembre-se…  

(Pausa) 

Visualiza-se andando por uma floresta ao entardecer. À sua frente há um maravilhoso pôr 

do sol.   

À distância, você ouve o som suave do rio enquanto flue alegremente.  Perceba o som do 

vento fazendo com que as folhas das árvores ao seu redor cantem, criando um elo 

permanente entre o céu e a terra. 

Olhando para cima, por entre as folhas, você vê uma linda lua prateada, cuja luz irá guiá-lo 

de volta para casa.  

Conforme você segue pelo caminho iluminado pela lua, você vê uma mulher grávida 

elegante e bela com um sorriso radiante. Ela é uma Mãe Lua. Ela o recebe como seu filho 

com um abraço amoroso e carinhoso e, segurando com amor, ela te pergunta sobre seus 

sentimentos.    

(Pausa) 

Afetuosamente, ela acaricia seus cabelos e olha profundamente em seus olhos. Você vê em 

seus lindos olhos, a profundidade do espaço e as estrelas radiantes do Universo. Uma luz 

iridiscente brilha em suas mãos conforme ela te acaricia, inundando-o com afetuosidade e 

amor, da cabeça aos pés.   

Você está preenchido por uma luz mágica, curtindo uma delicada, sutil presença para a qual 

você de bom grado, se entrega. Você está experimentando a aceitação e nutrição, amor 

incondicional que o conecta à totalidade do Universo e a tudo que existe.     

Sente-se sobre essa luz e amor, sabendo que você está na presença da Mãe Sagrada.  

(Receba a energia até 20 minutos depois do horário) 

 Para concluir a meditação: 

Quando estiver pronto para concluir a meditação, gentilmente permita que sua consciência 

retorne ao seu corpo. Movimente os dedos de suas mãos e pés, e alongue os braços.   

Saiba que, enquanto se movimenta através de sua vida diária, você carregará com você a luz 

e o amor que recebeu, e que você poderá retornar a qualquer momento para experimentar 

isso novamente. 
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Um agradecimento especial a Jorge Guerrero por criar esta meditação maravilhosa para homens. 

Jorge é um curador que mora em Oaxaca, México, e é o marido dedicado de uma Moon Mother 

Avançada. Ele acredita em unidade e na grandeza de mulheres e homens juntos.   

A Meditação do Guardião para homens: 

Para fazer enquanto sua parceira, ou as mulheres de seu grupo estiverem participando das 

meditações para mulheres, após a Bênção do Útero. Reserve um tempo para visualizar cada estágio 

da meditação – sem pressa.   

Feche os olhos e traga a sua consciência para o seu baixo ventre.   

Respire profundamente. 

Tenha consciência de que está de pé, à beira de uma pequena clareira gramada, numa 

escura noite de verão na floresta. Uma luz cheia despeja sua luz prateada por entre os 

galhos negros e entrelaçados acima de sua cabeça.  

No centro da clareira, um grupo de Moon Mothers anciãs se banha à luz do luar, radiantes 

com uma aura opalescente.  . 

(Pausa) 

Ao redor da clareira, voltados para for a, estão seus cavaleiros, cada um trajando um manto 

de algodão fino e branco bordado com as espirais rodopiantes do sagrado feminino.  

Cada cavaleiro mantém as mãos cruzadas sobre o topo de sua espada, e seu capacete de 

prata a seus pés.     

As espadas brilham prateadas ao luar, cada uma mostrando os símbolos gravados da força e 

coragem de seu dono.    

Cada cavaleiro mantém a cabeça curvada, firme em seu propósito e seu serviço ao Divino 

Feminino para trazer equilíbrio e harmonia, paz e compreensão. 

(Pausa) 

Enquanto as Moon Mothers Anciãs tecem seus encantamentos, chamando a energia da lua 

para eles e a enviando com amor para o mundo, os cavaleiros começam a cantar. Do fundo 

do peito se levanta um tom do coração que se espalha pelo círculo, misturando-se com a luz 

da lua e as estrelas para criar um espaço sagrado e eterno.  

(Pausa) 

Em silêncio, você se junta ao círculo de cavaleiros, assumindo o seu lugar à beira da clareira 

diante das árvores. À medida que se torna parte do círculo, você se sente conectado na rede 

de energia – de paz, força, e centramento no coração.     

Surge diante de você uma espada de prata, sem símbolos. Enquanto coloca suas mãos 

através do pomo, você sente suas energias se ancorando profundamente dentro da Terra.  

A compreensão flui em você.  
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Você se sente conectada com o centro da Mãe Terra, e ao Divino Espírito do Universo acima. 

Um pilar de luz branca se eleva de repente, envolvendo-o, conectando a Terra aos céus, 

através de você. 

A força flui para dentro de você. A paz profunda e duradoura flui através de você.   

E, assim como os demais cavaleiros, você curva a cabeça, mantendo a sacralidade do espaço 

deste templo, sem tempo e lugar.    

(Pausa) 

No tom do coração, você começa a ouvir a canção dos cavaleiros:  

“Somos os Protetores das Donzelas.  

Somos os Guardiães das Mães. 

Somos os Escudos das Fadas. 

Somos os Defensores das Idosas. 

Permanecemos na força, honra e compaixão, à medida que envia ao mundo o amor 

do Divino Feminino.”   

Incline sua cabeça e permita que seu coração se abra e que o amor e a paz fluam através de 

você.   

Saiba que seu apoio e cuidado é reconhecido e apreciado, e que através do seu amor e 

proteção, suas mães, amadas, irmãs e filhas estão seguras e livres para expressar a própria 

conexão com a autêntica feminilidade delas.  

À medida que abrir o seu coração, símbolos brilhantes ficarão gravados na lâmina de sua 

espada.  

Descanse na vibração do tom que canta através do universo.  

(Pausa) 

 

Para concluir a meditação:  

Leve suas mãos ao chão e se incline.   

Deste lugar, leve o amor e a paz do Divino Feminino para o mundo.   

 

“Espero que desfrute destas meditações e da energia de O Presente.   

Tanto os homens quanto as mulheres têm um importante papel a desempenhar no despertar de sua 

autêntica natureza e também para criar uma sociedade que valorize e apoie a sua expressão no 

mundo. É necessário apenas que pessoas deem pequenos passos para mudar o mundo, e quando 

homens e mulheres trabalharem juntos para dar esses passos, algo surpreendente acontecerá.”  

Miranda Gray 2016 


