
MÅNADENS MEDITATION 20 oktober  - 20 November  : e 2019 

Föreslagen av LifeNet - Nätverk för ömsesidig inspiration mellan jord och mänsklighet och skapat 
av Marko Pogačnik 

ETT YTTERLIGARE STEG I SAMARBETE MED TRÄD 

I denna meditation vänder vi oss varken till trädet som väsen eller dess elementarväsen. Vi vill ta 
kontakt med trädets Ent. Enter är varelser som vistas i mycket gamla träd. Kommer du ihåg 
"Sagan om Ringen" och de gamla vandrande träden som slutligen gjort slut på  "Mörkrets 
Kungarike"? Deras kraft och visdom kommer från en Ent som vistas i trädets kropp. 

Enter anses vara gäster från en avlägsen stjärna som Gaia bjöd in att bosätta sig i gamla träd för 
att hjälpa henne att kommunicera sina erfarenheter till en systerstjärna - Enternas hem  - där 
liknande utvecklingsprocesser börjar som de som pågår sedan årtusenden på Jorden. Jag menar 
förmågan att uttrycka medvetna tankar och kreativa gärningar genom den relativt täta materien. 

Som ett uttryck för tacksamhet är Enterna redo att hjälpa Gaia och mänskligheten att klara de 
svåra faserna av Jordens transmutationsprocess framöver. 

● Välj ett av de gamla kloka träden som du träffat en gång personligen. 
● Föreställ dig att det valda trädet står på kort avstånd bakom din rygg. Rör med din 

medvetenhet och din kärlek vid några av dess detaljer som du känner till av erfarenhet så 
att trädet kan känna igen dig. Försäkra dig om att resonansbron mellan trädet och dig 
själv har upprättats. 

● Föreställ dig att du går bakåt tills du befinner dig inom trädstammens rymd eller helt 
enkelt inom det trädet. 

● Öppna dina sensorer och ditt hjärta för att lära känna Entens hus och möta dess 
närvaro. Ta tid för denna fas av meditationen så att kopplingen mellan människor och 
Enter återupprättas. 

● Nu börjar den kreativa fasen av meditationen. Du kan be trädet att tillsammans med 
Enten gå med dig till en plats där hjälp behövs. Gör vad som känns rätt. Eller så kan du 
helt enkelt njuta av Entens närvaro. 

 


