
A Meditação do Guardião para homens

Feche os olhos e traga a sua consciência para o seu baixo ventre.
 

Respire profundamente.
 

Tenha consciência de que está de pé, à beira de uma pequena clareira gramada, 
numa escura noite de verão na floresta. Uma luz cheia despeja sua luz prateada por entre

os galhos negros e entrelaçados acima de sua cabeça.
 

No centro da clareira, um grupo de Moon Mothers anciãs se banha à luz do luar,
radiantes com uma aura opalescente.

 
(Pausa)

 
Ao redor da clareira, voltados para for a, estão seus cavaleiros, 
cada um trajando um manto de algodão fino e branco bordado 

com as espirais rodopiantes do sagrado feminino.
 

Cada cavaleiro mantém as mãos cruzadas sobre o topo de sua espada, 
e seu capacete de prata a seus pés.

 
As espadas brilham prateadas ao luar, cada uma mostrando 

os símbolos gravados da força e coragem de seu dono.
 

Cada cavaleiro mantém a cabeça curvada, firme em seu propósito 
e seu serviço ao Divino Feminino para trazer equilíbrio e harmonia, paz e compreensão.

 
(Pausa)
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Enquanto as Moon Mothers Anciãs tecem seus encantamentos, 
chamando a energia da lua para eles e a enviando com amor para o mundo, 

os cavaleiros começam a cantar. Do fundo do peito se levanta um tom do coração 
que se espalha pelo círculo, misturando-se com a luz da lua 

e as estrelas para criar um espaço sagrado e eterno.
 

(Pausa)
 

Em silêncio, você se junta ao círculo de cavaleiros, assumindo o seu lugar à beira da
clareira diante das árvores. À medida que se torna parte do círculo, 

você se sente conectado na rede de energia – de paz, força, e centramento no coração.
 

Surge diante de você uma espada de prata, sem símbolos. 
Enquanto coloca suas mãos através do pomo, 

você sente suas energias se ancorando profundamente dentro da Terra.
 

A compreensão flui em você.
 

Você se sente conectada com o centro da Mãe Terra, 
e ao Divino Espírito do Universo acima.

Um pilar de luz branca se eleva de repente, envolvendo-o, 
conectando a Terra aos céus, através de você.

 
A força flui para dentro de você. A paz profunda e duradoura flui através de você.

 
E, assim como os demais cavaleiros, você curva a cabeça, 

mantendo a sacralidade do espaço deste templo, sem tempo e lugar.
 

(Pausa)
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No tom do coração, você começa a ouvir a canção dos cavaleiros:
 

“Somos os Protetores das Donzelas.
 

Somos os Guardiães das Mães.
 

Somos os Escudos das Fadas.
 

Somos os Defensores das Idosas.
 

Permanecemos na força, honra e compaixão, 
à medida que envia ao mundo o amor do Divino Feminino.”

 
Incline sua cabeça e permita que seu coração se abra 

e que o amor e a paz fluam através de você.
 

Saiba que seu apoio e cuidado é reconhecido e apreciado, 
e que através do seu amor e proteção, suas mães, amadas, irmãs e filhas 

estão seguras e livres para expressar 
a própria conexão com a autêntica feminilidade delas.

 
À medida que abrir o seu coração, 

símbolos brilhantes ficarão gravados na lâmina de sua espada.
 

Descanse na vibração do tom que canta através do universo.
 

(Pausa)
 

Para concluir a meditação:
 

Leve suas mãos ao chão e se incline.
 

Deste lugar, leve o amor e a paz do Divino Feminino para o mundo.
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