O Presente Meditação para os homens
- Encontrando o arquétipo da Mãe Lua Encontre um lugar confortável para se sentar, com ambos os pés no solo.
Traga à consciência para a sua respiração. Conscientize-se da sua inspiração e da sua
expiração e como o ar toca a ponta do seu nariz.
Sinta o peso do seu corpo e como a gravidade o afeta,
criando uma relação constante com a terra. E lembre-se…
(Pausa)
Visualiza-se andando por uma floresta ao entardecer.
À sua frente há um maravilhoso pôr do sol.
À distância, você ouve o som suave do rio enquanto flue alegremente.
Perceba o som do vento fazendo com que as folhas das árvores ao seu redor cantem,
criando um elo permanente entre o céu e a terra.
Olhando para cima, por entre as folhas, você vê uma linda lua prateada,
cuja luz irá guiá lo de volta para casa.
Conforme você segue pelo caminho iluminado pela lua,
você vê uma mulher grávida elegante e bela com um sorriso radiante.
Ela é uma Mãe Lua.
Ela o recebe como seu filho com um abraço amoroso e carinhoso
e, segurando com amor, ela te pergunta sobre seus sentimentos.
(Pausa)

Copyright 2016 Miranda Gray

1

The Gift Meditation for men
- Meeting the Moon Mother archetype from Miranda Gray

Afetuosamente, ela acaricia seus cabelos e olha profundamente em seus olhos.
Você vê em seus lindos olhos, a profundidade do espaço
e as estrelas radiantes do Universo.
Uma luz iridiscente brilha em suas mãos conforme ela te acaricia,
inundando-o com afetuosidade e amor, da cabeça aos pés.
Você está preenchido por uma luz mágica, curtindo uma delicada,
sutil presença para a qual você de bom grado, se entrega.
Você está experimentando a aceitação e nutrição, amor incondicional
que o conecta à totalidade do Universo e a tudo que existe.
Sente-se sobre essa luz e amor, sabendo que você está na presença da Mãe Sagrada.
Para concluir a meditação:
Quando estiver pronto para concluir a meditação,
gentilmente permita que sua consciência retorne ao seu corpo.
Movimente os dedos de suas mãos e pés, e alongue os braços.
Saiba que, enquanto se movimenta através de sua vida diária,
você carregará com você a luz e o amor que recebeu,
e que você poderá retornar a qualquer momento
para experimentar isso novamente.

Um agradecimento especial a Jorge Guerrero por criar esta meditação maravilhosa para
homens. Jorge é um curador que mora em Oaxaca, México, e é o marido dedicado de uma
Moon Mother Avançada. Ele acredita em unidade e na grandeza de mulheres e homens
juntos.
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