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Eu fiquei encantada com os pedidos de homens para 

participarem da Bênção. A Sincronização da Womb 

Blessing é específica para mulheres e, no momento, 

não há um equivalente para os homens. 

No entanto, eu criei uma meditação da Bênção da 

Lua com a intenção de trazer cura aos homens e 

conexão com a Divindade Feminina. 

A meditação fala de ser um Campeão da Divindade 

Feminina e permitir que sua conexão com Ela torne-

se parte de sua vida e suas ações. 

 

 

Uma Bênção da Lua para os homens 

Homens, bem como mulheres, precisam de cura e do novo despertar da Divindade 

Feminina. 

Os homens precisam de cura da culpa, dor, rejeição, limitações e expectativas 

distorcidas que receberam das mulheres em suas vidas, bem como das relações e da 

educação que tiveram no passado. Os homens também precisam de liberação e cura 

do mundo masculinizado que distorce e fere as energias masculinas. 

A conexão com a Divindade Feminina traz completude, propósito, validação, paz 

interior e confiança, autovalor e força equilibradas. 

Não há requisitos específicos para usar esta meditação, e não é necessário se inscrever 

pois não é uma sincronização. Você precisará de um pedaço de linha branca, longa o 

suficiente para amarrar ao redor do pulso. 

Para começar a meditação, apenas escolha um dos horários disponíveis para a 

Worldwide Womb Blessing e sente-se em um lugar confortável e silencioso. Coloque a 

linha branca à sua frente. 

Leia a meditação e imagine, saiba ou sinta as energias fluindo através de você. Depois, 

descanse por 20 minutos enquanto recebe as energias. 

Ao final da sessão, coma e beba algo. 
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A Meditação da Bênção da Lua 

Comece a ler esta meditação no horário escolhido. 

Feche seus olhos e traga sua consciência para seu corpo. 

Sinta seu peso sobre a almofada ou a cadeira, o peso de seus braços sobre seu 

colo. Tome uma inspiração profunda e sinta-se centrado em seu interior. 

Sinta, saiba ou veja que uma árvore antiga está à sua frente, banhada na luz 

prata do luar. Seus dois grandes galhos elevam-se para o alto em direção ao 

céu noturno e uma Lua Cheia brilha sobre você e a árvore. 

Uma linda mulher, usando um vestido branco esvoaçante, emerge de debaixo 

da árvore e caminha em sua direção. A pele dela irradia a luz do luar e você se 

ajoelha enquanto a gentileza, beleza, serenidade, pureza, graça e mágica dela 

circundam você. 

Ela fica de pé à sua frente e toca levemente na sua coroa, e você abre 

completamente todas as partes de si para ela. 

(Pausa) 

A luz, o amor e a aceitação dela fluem sobre você e através de você. 

Tudo o que você é, ela aceita e ama. Ela abençoa sua masculinidade, sua força, 

sua mente e seu coração. 

(Pausa) 

Você sente o prazer dela com você e a validação de quem você é, e você se 

sente completo e renovado. 

Conforme a luz do luar flui sobre você e através de você compartilhando o 

amor, a luz e a bênção dela, você torna-se seu Campeão. 

 

Agora desfrute das energias por 20 minutos. 

Ao final da sessão: 

Traga sua consciência de volta para seu corpo. 

Sinta seu peso sobre a cadeira e gentilmente mova os dedos dos pés e das 

mãos. Tome uma inspiração profunda e abra seus olhos. 

Amarre a linha branca ao redor do seu pulso como um sinal da bênção da Divindade 

Feminina. 

Agora, coma e beba algo para aterrar. 
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Para casais 

A meditação da Womb Blessing para mulheres e da Bênção da Lua para homens 

podem ser feitas juntas. 

No horário escolhido pela sua parceira para a Worldwide Womb Blessing, sente-se 

com ela enquanto ela lê a Meditação da Womb Blessing. Esteja ciente de que você 

está nas energias radiantes da Divindade Feminina e sinta-se aberto à presença dela. 

Depois de 20 minutos, sua parceira pode ler a Meditação da Bênção da Lua para você. 

Ela pode colocar as mãos em você para compartilhar as energias da Divindade 

Feminina que ela sustenta. 

Permaneçam juntos, banhados na luz da deusa, pelo tempo que desejarem. 

Depois, comam e bebam algo (mesmo se as energias da meditação tiverem resultado 

em sexo sagrado e vocês estejam querendo ir dormir!). 

Nota para mulheres: 

 Quando você compartilha as energias da Divindade Feminina desta maneira, 

apenas esteja ciente das raízes de sua Árvore do Útero e da Luz da Lua acima 

de você, fluindo sobre e através de você. Permita que a Divindade Feminina 

vá para onde ela desejar ir e fazer o que ela quer. 

 Ao final da meditação, beba a água de sua Tigela do Útero. 

 Você pode amarrar de maneira cerimonial a linha branca ao redor do pulso do 

seu parceiro, como um reconhecimento de seu papel como Campeão da 

Divindade Feminina. 

 

Em grupos mistos 

Nota para quem organiza 

Inicie a Meditação da Womb Blessing no horário escolhido. Os homens podem 

estar no grupo e desfrutar das energias da presença da Divindade Feminina. 

Após 20 minutos, uma das mulheres pode ler em voz alta a Meditação da 

Bênção da Lua para os homens do grupo. 

Então, outra mulher lê a Meditação da Partilha e acrescenta a frase: 

Permita que a energia desperte e cure a sacralidade da terra e a Deusa na 

Terra.  
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Agora, permita que a energia da Lua acima flua da cabeça para o 

coração e para todos os homens do grupo. 

Ao final da meditação, uma das mulheres pode amarrar as linhas brancas nos 

pulsos dos homens, ou, se houver casais, cada parceira amarra no pulso do 

seu parceiro. 

 

 

Espero que você tenha gostado de usar a meditação e de participar no despertar das 

energias da Divindade Feminina. Os homens têm um papel importante no 

reconhecimento e no despertar dessas energias, e em trazer o equilíbrio e a harmonia 

para nosso mundo. 

Após a meditação, você poderá notar “limpeza”, pois as energias são processadas e 

integradas. Lembre-se de beber muita água e descansar, se sentir cansaço. As emoções 

desafiadoras e o cansaço vão se dispersar naturalmente e são sintomas do trabalho de 

cura. Tudo é para o Mais Elevado Bem Divino. 

Amor e bênçãos, Miranda 

 

Sobre Miranda Gray 

Miranda Gray é escritora, artista, curadora e professora. Seu enfoque está na 

Divindade Feminina, nas energias femininas e na descoberta da feminilidade – o que 

isso realmente é, e como mudar a maneira como percebemos as mulheres e a maneira 

como vivemos. 
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