Como oferecer uma Bênção Earth-Yoni

Quando oferecemos a Bênção da Earth-Yoni, nos abrimos para o
amor da Mãe Divina e permitimos que sua presença e energia
fluam em nossa cultura e sociedade através das mulheres que
abençoamos.
Depois que receber a Bênção Earth-Yoni, você pode oferecê-la
para outras mulheres para que elas também possam
compartilhar este presente da Mãe. A Bênção Earth-Yoni é um
presente de amor oferecido gratuitamente para a cura de todas
as mulheres. Você pode ofertar ou receber a Bênção Earth-Yoni quantas vezes desejar.
Estátua criada por Debbie Berrow www.bellpineartfarm.com

Como oferecer a Bênção Earth-Yoni:
A Bênção Earth-Yoni é uma combinação de uma simples posição de mãos, uma oração e uma
abertura para receber e experimentar a energia.
Tanto você quanto a receptora podem estar sentadas ou em pé para a Bênção.
Peça à receptora para colocar suas mãos na posição de
Yoni.
Gentilmente segure suas mãos ao redor das mãos dela.
(Veja a fotografia).
Se você está oferecendo a Bênção a mais de uma mulher,
faça com que todas as mulheres posicionem suas mãos
na posição de Yoni.
Uma Benção Earth-Yoni pode durar o tempo que você
quiser; ela pode ser feita mais rapidamente se você está
em um grupo muito grande.
Diga as palavras da oração em voz alta ou mentalmente.

A sequência da Bênção Earth-Yoni:
1. Coloque suas mãos em volta das mãos da receptora.
Tome uma respiração profunda e traga a consciência para sua Yoni.
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2. Da minha Yoni para a Terra.
Saiba, sinta ou veja a sua Yoni conectando-se com a Mãe Terra. Mantenha essa consciência
até que você se sinta pronta para ir para o próximo passo.
3. Do meu coração para as suas mãos.
Traga a sua consciência ao seu coração. Sinta ou imagine que há um fluxo de energia
amorosa saindo do seu coração para suas mãos e para o coração da receptora. Mantenha
essa consciência por quanto tempo desejar.
4. Do coração da Mãe para a sua Yoni,
sacralidade, amor e vida.
Veja ou saiba que uma luz rosa pálida e uma luz cor rubi envolvem você e suas mãos. Você
pode estar consciente da presença amorosa da Mãe Divina. Mantenha a consciência das
belas energias da Divindade Feminina pelo tempo que desejar.
5. Separe as mãos da receptora.
Coloque ambas as mãos da receptora sobre o coração dela ou uma em seu coração e a outra
em seu baixo ventre.
Coloque suas próprias mãos sobre seu coração e permaneça centrada de coração na energia
amorosa pelo tempo que desejar.
No final da benção, abra seus olhos e sorria.
---------------------------------------------------

 Após a Bênção Earth-Yoni
Sua receptora agora pode oferecer a Bênção Earth-Yoni para outra mulher. Dê a ela uma cópia
deste folheto para que ela possa repassar a Bênção Earth-Yoni para outras mulheres.

Uma Bênção Mundial Earth-Yoni para todas as mulheres
Junte-se a milhares de mulheres do mundo todo na Worldwide Womb Blessing e na Bênção da
Earth-Yoni. Receba a Bênção da Earth-Yoni e a Womb Blessing de sua criadora Miranda Gray e
experimente a beleza de mulheres compartilhando energia, amor e cura.
Para se registrar para receber a Bênção Mundial Earth Yoni e a Worlwide Womb Blessing, visite:
www.wombblessing.com
Dias de Bênção acontecem geralmente nas luas cheias de fevereiro, maio, agosto, outubro e
dezembro. Junte-se a nós sozinha ou com um grupo de amigas!
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