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Meditação do Arquétipo 

Especial de Aniversário de 10 Anos 

Meditação de Boas-vindas à Feiticeira 

 

Meditação do Arquétipo da Feiticeira 

Boas-vindas ao Arquétipo da Feiticeira do outono 

Hemisfério norte Worldwide Womb Blessing® de agosto 
Hemisfério sul Worldwide Womb Blessing® de fevereiro 

 

Quando posso fazer a meditação? 

Você pode querer fazer parte da seguinte meditação depois da “Meditação da Partilha” ou depois da 

Meditação da Bênção da Earth-Yoni. 

Além de realizar a Meditação da Feiticeira junto com a Worldwide Womb Blessing, você também 

pode fazer esta meditação: 

• A qualquer momento durante o outono, quando as energias da Feiticeira da Terra estão 

fortes. 

• Na lua minguante, quando a Lua está em sua energia Feiticeira. 

• Durante o período pré-menstrual, quando você incorpora as energias da Feiticeira. 

 

Sobre a meditação 

Frequentemente, tememos as energias da Feiticeira porque elas são poderosas, transformadoras, 

instintivas e sem restrições. As energias da Feiticeira são frequentemente vivenciadas como 

negativas e incontroláveis, porque a Feiticeira está lutando por nossa atenção e por nossa aceitação 

dela e de nossa natureza cíclica. 

Mas quando nos abrimos para a Feiticeira e deixamos sua mágica transformadora fluir, então nos 

tornamos magicamente conectadas ao mundo e nos tornamos mais intuitivas, criativas e 
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fortalecidas em nossas energias sexuais e sensuais. Seu poder é sempre formado a partir do amor, e 

somente quando a Feiticeira não é bem-vinda e amada por nós é que ela parece não ter amor. 

Você pode querer ter um lindo xale escuro para envolver os ombros no final da meditação. Também 

tenha algo gostoso para comer e beber no final em celebração - algo que reflita as energias da 

Feiticeira. 

 

A Meditação 

Feche seus olhos e tome uma respiração profunda. 

Veja, saiba ou sinta que você está no alto de uma colina suave ao lado de uma grande árvore. O 

tronco da árvore se divide em dois galhos principais, e os galhos estão cheios de folhas vermelhas, 

amarelas e douradas. 

Um vento de outono envolve a colina, levantando algumas das folhas da árvore e levando-as para o 

céu cinza coberto de nuvens. Lá no alto, um corvo negro desliza com o vento, chamando. 

(Pausa) 

De repente, a energia gira em torno de você e através de você. Ela levanta suavemente seu cabelo e 

seu manto rodopia em torno de você com a energia e o vento. 

Esticando os braços e inclinando a cabeça para trás, você sente uma liberdade selvagem percorrer 

todo o seu corpo, descer pelos braços e sair pelas palmas das mãos e pontas dos dedos. 

(Pausa) 

Braços e mãos se convertem em asas de penas negras e, transformada pelo poder, você voa contra o 

vento como um corvo negro. 

Uma risada se torna um grasnido enquanto você voa com o vento entre as folhas em espiral e bem 

alto sobre a colina e a árvore. 

(Pausa) 

Viva e livre, você voa alto com o vento, o centro da garganta se abrindo enquanto você grita de 

alegria. O chakra do coração se abre à medida que você estica suas asas. 
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(Pausa) 

O poder gira em torno de você e através de você. E conforme você desliza de volta para a colina, sua 

forma de corvo retorna à forma humana e seus pés descalços pisam suavemente na grama macia. 

As folhas rodopiam enquanto você respira energia em seu corpo. E você sente seu corpo movendo-

se lentamente em círculos suaves enquanto a energia circula ao seu redor. 

(Pausa) 

Agora traga sua atenção para o seu baixo ventre e veja ou sinta que um caldeirão dourado cheio de 

água cristalina que se movimenta em círculos está aninhado em sua cintura pélvica. 

O movimento da água atrai suavemente as folhas soltas em sua direção e, caindo na água, elas 

giram, brilhando com uma luz dourada. 

(Pausa) 

Sinta-se centrada em seu baixo ventre. 

Sinta a força e o poder feminino restaurados dentro de você. 

Sinta-se confortável e fortalecida na magia do seu corpo. 

À medida que o estresse diminui, a consciência corporal aumenta e a graciosidade sensual retorna. 

(Pausa) 

Você sorri enquanto respira mais profundamente. 

Palmas e dedos brilham com energia, e você permanece fortalecida em sua energia pessoal, em sua 

sensualidade e em sua magia e poder. 

(Pausa) 

O corvo fêmea da Feiticeira se empoleira nos galhos da árvore acima de você e grita, lembrando 

você da presença dela. Você se curva em profundo respeito e gratidão por sua presença e energias. 

(Pausa) 

Traga sua atenção de volta a seu corpo. 

Tome uma respiração profunda. 
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Sorria com o poder que brilha em você, com sua sensualidade, com a aceitação de seu corpo. 

Abra seus olhos. 

 

Ao final da meditação 

Coloque seu xale em volta dos ombros. 

Você pode querer dançar depois desta meditação para expressar as energias da Feiticeira que 

despertaram dentro de você. 

Em seguida, celebre com algo gostoso para comer e beber. 

Se você estiver em um grupo, compartilhe suas experiências. 

 

 

Translation: Cristiane Diaz Lucke 


