
Meditacija Dar za muškarce 
 - Susretanje arhetipske Mjesec Majkefrom -

Nađi lijepo udobno mjesto za sjedenje, tako da su ti oba stopala na podu.
 

Obrati pažnju na svoje disanje. Budi svjestan udaha i izdaha, 
obrati pažnju kako dah dotiče vrh tvoga nosa.

 
Osjeti težinu svoga tijela i gravitaciju koja djeluje na taj osjećaj težine, 

stvarajući trajan odnos sa zemljom. I sjeti se...
 

(Pauza)
 

Zamisli kako hodaš šumom neposredno prije no što padne mrak. 
Pred tobom je prekrasan zalazak Sunca.

 
U daljini čuješ nježan zvuk rijeke koja sretno žubori. 

Primijeti zvuk vjetra od kojeg se lišće na drveću oko tebe raspjevalo, 
stvarajući trajnu vezu između neba i zemlje.

 
 Gledajući prema gore, među lišćem ti se prikazuje predivan srebrni Mjesec čija će te

svjetlost voditi cijelim putem do doma.
 

 Dok hodaš putem obasjanim mjesečinom, ukazuje ti se prelijepa i elegantna, 
trudna žena zračećeg osmijeha. Ona je Mjesec Majka. 

Pozdravlja te kao svoje dijete i prima te u svoj
nježan i topli zagrljaj pa, držeći te tako s puno ljubavi, upita kako se osjećaš.

 
(Pauza)

 
Nježno, milujući ti kosu, gleda te duboko u oči. U njezinim predivnim očima vidiš dubinu
prostranstva i sjaj zvijezda Univerzuma. Dok se iz njenih ruku prelijeva svjetlost duginih

boja, ona te miluje i obasipa toplinom i ljubavlju od glave do pete.
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Veliko hvala Jorgeu Guerreru koji je osmislio ovu prelijepu meditaciju za muškarce. Jorge
je iscjelitelj koji živi u Oaxaca Mexico, velika je podrška i suprug je jedne Advanced Moon
Mother. On vjeruje u jednost i u veličanstvenost zajedništva žena i muškaraca.

Ispunjen si čarobnim svjetlom, uživaš u nježnom, 
suptilnom prisustvu kojem se dragovoljno prepuštaš.

Osjećaš prihvaćanje i njegovanje, bezuvjetnu ljubav koja te povezuje 
s jednotom Univerzuma i svega što jest.

 
Nastavi sjediti u svjetlu i ljubavi, znajući da si u prisustvu Svete Majke.

 
Za kraj meditacije:

 
Kada si spreman završiti meditaciju, polako dopusti da ti se pažnja vrati u tijelo. 

Pomakni prste na rukama i nogama, protegni se.
 

Imaj na umu da ćeš, kad nastaviš sa svakodnevnim životom, 
sa sobom nositi svjetlo i ljubav koje si primio u sebe 

i da se u svakom trenutku možeš vratiti i proživjeti to iskustvo iznova.
 


