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Meditação do Arquétipo 

Especial Ano do 10º Aniversário 

Meditação Acolhendo a Feiticeira 

 

Meditação do Arquétipo da Feiticeira 

Acolhendo o Arquétipo da Feiticeira do Outono 

Hemisfério Norte  Worldwide Womb Blessing® (Bênção do Útero 
Mundial) de Agosto 

Hemisfério Sul Worldwide Womb Blessing® (Bênção do Útero 
Mundial) de Fevereiro 

 

Quando posso fazer a meditação? 

Pode decidir fazer a meditação abaixo depois da “Meditação da Partilha” ou depois da Meditação 

Earth-Yoni Blessing (Bênção Yoni da Terra). 

Além de usar esta meditação da Feiticeira em conjunto com a Worldwide Womb Blessing, pode 

também desejar fazer esta meditação: 

• Em qualquer altura do outono quando as energias da Feiticeira da Terra estão mais fortes. 

• Na Lua minguante, quando a Lua está na sua energia da Feiticeira. 

• Durante a fase pré-menstrual quando incorpora as energias da Feiticeira. 

 

Sobre a meditação 

Frequentemente, tememos as energias da Feiticeira porque são poderosas, transformativas, 

instintivas e não restritivas. As energias da Feiticeira são frequentemente experienciadas como 

negativas e incontroláveis, porque a Feiticeira está a lutar pela nossa atenção, pela nossa aceitação 

da Feiticeira e da nossa natureza cíclica.  

Mas quando nos abrimos à Feiticeira e permitimos que a sua magia transformadora flua, tornamo-

nos magicamente conectadas com o mundo e tornamo-nos mais intuitivas, criativas e empoderadas 
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nas nossas energias sensuais e sexuais. O seu poder é sempre formado do Amor e é apenas quando 

a Feiticeira não se sente acolhida e amada por nós que ela parece pouco amorosa.  

Pode desejar ter um lindo xaile escuro para colocar à sua volta no final da meditação. Tenha também 

algo bom para comer e beber no final da celebração – algo que reflita as energias da Feiticeira. 

 

A Meditação 

Fecha os olhos e respira profundamente. 

Vê, sabe ou sente que estás no topo de uma delicada colina junto a uma grande árvore. O tronco da 

árvore divide-se em dois ramos principais e os ramos estão cheios de folhas vermelhas, amarelas e 

douradas. 

Um vento de Outono circunda a colina, levantando algumas das folhas da árvore e mesclando-as 

com o céu cinzento e nublado. Bem acima, um corvo negro desliza no vento, chamando. 

(Pausa) 

Subitamente, a energia espirala ao teu redor e através de ti. Ela gentilmente levanta o teu cabelo e o 

teu manto rodopia à tua volta com a energia e com o vento. 

Ao alongares os braços e inclinando a cabeça para trás, sentes uma liberdade selvagem a invadir o 

teu corpo, descendo pelos teus braços e saindo pelas palmas das mãos e pelas pontas dos dedos. 

(Pausa) 

Os braços e as mãos tornam-se negras asas com penas e, transformada por este poder, voas com o 

vento como um corvo preto. 

O riso torna-se um grasnar à medida que voas no vento através das folhas em espiral e sobre o topo 

da colina e da árvore.  

(Pausa) 

Viva e livre, voas com o vento, o teu centro da garganta abre-se enquanto gritas de alegria. O teu 

centro do coração abre-se quando estendes as tuas asas.  

(Pausa) 
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O poder gira ao teu redor e através de ti. E enquanto deslizas de volta para a colina, a tua forma de 

corvo retorna à forma humana e os teus pés descalços pisam suavemente a relva macia. 

As folhas rodopiam ao teu redor enquanto respiras a energia para o teu corpo. E sentes o teu corpo 

movendo-se lentamente em círculos suaves enquanto a energia gira à tua volta.  

(Pausa) 

Agora traz a tua consciência para o teu baixo ventre e vê ou sente que um caldeirão dourado cheio 

de água límpida e fluida está na base da tua cintura pélvica. 

O movimento da água puxa suavemente as folhas rodopiantes na sua direção e, ao cair na água, elas 

giram, brilhando com uma luz dourada.  

(Pausa) 

Sente-te centrada no interior do teu baixo ventre. 

Sente a força e o poder feminino restaurados dentro de ti. 

Sente-te confortável e empoderada na magia do teu corpo. 

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

(Pausa) 

Sorris enquanto respiras mais profundamente 

As palmas das mãos e os dedos brilham com energia e estás empoderada na tua energia pessoal, na 

tua sensualidade e na tua magia e poder.  

(Pausa) 

O corvo da Feiticeira empoleira-se nos galhos da árvore acima de ti e grita, lembrando-te da sua 

presença. Curvas-te em profundo respeito e gratidão pela sua presença e energias. 

(Pausa) 

Traz a tua consciência de volta ao teu corpo. 

Respira fundo. 

Sorri para o poder que brilha em ti, para a tua sensualidade, para a tua aceitação do teu corpo. 
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Abre os teus olhos. 

 

No final da meditação 

Coloque o seu xaile à volta dos ombros. 

Pode desejar dançar após esta meditação para expressar as energias da Feiticeira que despertaram 

dentro de si. 

Celebre com algo bom para comer e beber. 

Se estiver num grupo, partilhe as suas experiências.  


