
Como dar a Bênção Yoni da Terra 

 
www.earth-yoni.com 

© 2013 - 2018 Miranda Gray 
Tradução: Aisha Aixin e Isalinda Damas 

 
1 

 

Quando damos a Bênção Yoni da Terra, abrimo-nos para o 

amor da Mãe Divina e permitimos que a sua presença e energia 

fluam para a nossa cultura e sociedade através das mulheres 

que abençoamos. 

Assim que receberes a Bênção Yoni da Terra, podes dar a 

Bênção Yoni da Terra a outras mulheres para que elas também 

possam partilhar este presente da Mãe. A Bênção Yoni da Terra 

é um dom gratuito de amor para a cura de todas as mulheres. 

Podes dar e receber a Bênção Yoni da Terra as vezes que 

desejares. 

Estátua por Debbie Berrow  www.bellpineartfarm.com 

 

Como dar a Bênção Yoni da Terra: 

A Bênção Yoni da Terra é uma combinação de uma simples posição de mãos, uma oração e uma 

abertura para receber e experienciar a energia. 

Tanto tu como a receptora podem estar sentadas ou de pé para a Bênção. 

Pede à receptora para colocar as mãos na posição Yoni. 

Gentilmente mantém as tuas mãos à volta das mãos 

dela. (vê na fotografia). 

Se estás a oferecer a Bênção a mais de uma mulher, pede 

a todas as mulheres que coloquem as mãos na posição 

Yoni. 

Uma Bênção Yoni da Terra pode levar o tempo que 

quiseres; pode ser dada rapidamente se tiveres um 

grupo grande. 

Diz as palavras da oração em voz alta ou na tua cabeça. 

 

A sequência da Bênção Yoni da Terra: 

1. Coloca as tuas mãos à volta das mãos da receptora. 

Respira profundamente e traz a tua atenção para a tua Yoni. 
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2. Da minha Yoni para a Terra. 

 

Sente, sabe ou vê a tua Yoni conectando-se à Mãe Terra. Mantêm esta consciência até te 

sentires preparada para passares ao passo seguinte. 

 

3. Do meu coração para as tuas mãos. 

 

Traz a tua consciência para o teu coração. Sente ou imagina um fluxo de energia amorosa do 

teu coração, através das tuas mãos para o coração da receptora. Mantêm esta consciência 

pelo tempo que desejares. 

 

4. Do coração da Mãe para a tua Yoni, 

sacralidade, amor e vida. 

 

Vê ou sabe que luz rosa pálida e luz rubi envolvem a ti e às tuas mãos. Podes estar 

consciente da presença amorosa da Mãe Divina. Mantêm a consciência das belas energias 

do Divino Feminino pelo tempo que desejares. 

 

5. Separa as mãos da receptora. 

 

Coloca-as sobre o seu coração, ou uma mão sobre o coração e a outra sobre o baixo ventre. 

Coloca as tuas mãos sobre o teu coração e mantêm o coração centrado na energia amorosa 

pelo tempo que desejares. 

No final da Bênção, abre os teus olhos e sorri. 

--------------------------------------------------- 

 Depois da Bênção Yoni da Terra 
 

A tua receptora pode agora oferecer a Bênção Yoni da Terra a outra mulher. Por favor dá-lhe uma 

cópia destas instruções para que ela possa oferecer a Bênção Yoni da Terra a outra mulher. 

Uma Bênção Yoni da Terra Mundial para todas as mulheres 

Junta-te a milhares de mulheres de todo o mundo para a Worldwide Womb Blessing® e a Bênção 

Yoni da Terra. Recebe a Bênção Yoni da Terra e a Womb Blessing® da criadora Miranda Gray, 

experiencia a beleza das mulheres partilhando energia, amor e cura. 

Para te registares e receberes a Bênção Yoni da Terra Mundial e a Worldwide Womb Blessing® vai a: 

www.wombblessing.com 

Os dias da Bênção são geralmente realizados nas Luas Cheias de Fevereiro, Maio, Agosto, Outubro e 

Dezembro. Junta-te a nós individualmente ou com um grupo de amigas! 

http://www.wombblessing.com/

