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Meditação da Bênção de Outubro: 
 
 
 

‘Curando as Ancestrais Maternas’ Meditação para Homens 

 
Você pode fazer esta meditação sozinho ou em um grupo da 
Worldwide Womb Blessing. Os homens são filhos da 
Divindade Feminina, assim como as mulheres são as filhas 
da Divindade Feminina e quando voltamos o suficiente no 
passado, nós todos descobrimos que compartilhamos as 
mesmas mães. 
 
Para participar da meditação você precisará de uma 
representação da sua mãe e das suas ancestrais maternas. 
Se você não é bom em fazer coisas, não se preocupe. Você 
pode fazer qualquer coisa que você sinta que é o certo para 
você, mas um jeito fácil de fazer uma boneca da sua ancestral 
é decorar um palito. Um outro jeito é escolher algumas pedras 
arredondadas e femininas e usá-las como suas “bonecas”. 

 
 
Abaixo será perguntado o nome da sua avó e da sua tataravó, mas se você não sabe 
seus nomes está tudo bem, diga apenas “Avó” e “Tataravó”.  
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Meditação da Bênção de Outubro: 
 
 
Coloque sua representação ou suas bonecas nas suas mãos. 
 
Diga em voz alta: 

 
 
Eu sou (diga o seu nome) 
filho de (diga o nome da sua mãe), 
filho de (diga o nome da sua avó), 
filho das minhas mães de um 
passado distante. 

 
Eu sou o filho da Mãe de Todos. 

 
Eu peço à Divindade Feminina 

 
para trazer cura para todas as minhas mães 
para trazer paz e amor para a linhagem materna. 

 
Eu ofereço meu amor e gratidão a elas 
pelo sofrimento e dor que suportaram 
pelo corpo que me deram 
pela vida com a qual me presentearam. 
 

Segure a boneca ou bonecas ou coloque suas mãos sobre elas e permita que seu amor e 
gratidão flua do seu coração e mãos. 

Ao final da meditação, amarre uma fita branca em volta de uma das suas bonecas como 
símbolo da cura da sua linhagem. 

 
Em um grupo: 

 
Enquanto as mulheres estão focalizando essa parte:  

 
“Saiba que as Ancestrais Maternas são também as ancestrais de outras mulheres 
no mundo. Somos todas irmãs da mesma família de mulheres através dos tempos. 
Ao curar sua linhagem, você cura a linhagem das demais.” 

Uma mulher pode dizer aos homens “Nossas mães são as suas mães” e convidá-los a 
falarem em voz alta as palavras em vermelho acima. 

 
As mulheres, então, enviam energia para suas bonecas e os homens enviam seu amor e 
gratidão para as bonecas das ancestrais. Ao final da meditação, um dos homens ou uma 
das mulheres amarrará a fita na boneca da ancestral. 


