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Meditação do Arquétipo 

Especial de Aniversário de 10 Anos  

Meditação de Boas-vindas à Bruxa Anciã 

 

Meditação do Arquétipo da Crone 

Dando as boas-vindas ao Arquétipo da Bruxa Anciã do Inverno 

Hemisfério Norte Worldwide Womb Blessing® de outubro 

Hemisfério Sul Worldwide Womb Blessing® de maio 

 

Quando posso fazer a meditação? 

Você pode querer participar da seguinte meditação após a “Meditação da Partilha” ou após a 

Meditação da Bênção da Earth-Yoni. 

Além de usar esta meditação da Anciã em associação com a Worldwide Womb Blessing, você 

também pode quere fazer a meditação: 

• a qualquer momento durante o inverno, quando as energias da Anciã da Terra estão fortes 

• na Lua Nova, quando a Lua está em suas energias de Anciã 

• durante a menstruação, quando você incorpora as energias da Anciã. 

 

Sobre a meditação 

A Anciã sustenta as energias suaves e poderosas da alma, de cura, sabedoria e renascimento. Mas 

para que a nova Lua Crescente apareça no céu crepuscular, para que a primavera desperte e para 

que possamos fluir em nosso novo ciclo menstrual, a energia precisa primeiro repousar no ventre 

escuro da Anciã. Em nosso mundo agitado e vidas ocupadas, tendemos a ignorar a Anciã, e 

preenchemos cada momento com atividades para resistir ao seu chamado suave para descansar em 
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sua escuridão. Mas quando permitimos o tempo da Anciã com nosso sangue ou desaceleramos e 

descansamos mais no inverno, recebemos os presentes que ela nos oferece - cura de nossos corpos 

e mentes, integração e processamento de emoções e pensamentos passados, sabedoria e 

orientação para nosso caminho, e energias renovadas para um novo começo. 

Quando nos abrimos para a Anciã e permitimos seu santuário em nossas vidas, descobrimos que a 

vida flui mais facilmente, que somos guiadas e apoiadas em nosso caminho e que nossos corações 

cantam enquanto criamos vidas que estão em harmonia com nossa alma - e começamos a andar em 

outro nível com mais confiança e beleza interior. 

Faça desta meditação um santuário de descanso e cura em sua vida ocupada e coloque um xale 

preto sobre sua cabeça no início para homenagear a Anciã. Além disso, tenha algo bom para comer e 

beber no final da celebração – algo que reflita as energias profundas, ricas e reconfortantes da 

Anciã. 

 

A Meditação 

Sinta, saiba ou veja que você está à noite em uma paisagem de neve sob as estrelas. À sua frente 

está uma bela árvore. Suas raízes alcançam as profundezas embaixo da neve e dois grandes galhos 

alcançam as estrelas. Uma Lua Cheia está aninhada nos galhos, banhando tudo com uma suave luz 

branca. 

(Pausa) 

Ao seu redor tudo está parado e quieto. 

Neste lugar o Céu e a Terra se encontram em paz e mistério. 

Respire a beleza deste lugar e deixe-se levar. 

(Pausa) 

Sob a árvore, uma velhinha caminha lentamente em sua direção, apoiada em um cajado de madeira 

branca. Ela está envolta em um grosso manto vermelho-escuro, e uma guirlanda de folhas de hera e 

frutos escuros repousa sobre seu capuz. O capuz esconde a maior parte de seu rosto, mas nas 

profundezas você vê tranças brancas e o rosto coberto de penas de uma pequena coruja. A Anciã 

olha por baixo do capuz e sorri. 
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(Pausa) 

A neve começa a cair suavemente, e o mundo ao seu redor parece encantado enquanto você 

permanece na profunda magia e paz da Anciã. 

(Pausa) 

A Anciã abre a mão e você vê que ela segura uma bola de luz branca e suave. Ela estende a mão e 

coloca a mão e a luz sobre seu coração. 

Compaixão e gentileza fluem através de você e seu coração se abre, enchendo-se com o amor dela. 

“Este é o meu presente,” a Anciã sussurra suavemente. 

“A magia de amar, aceitar, perdoar e deixar o passado para trás. A magia de ser uma mulher 

centrada no amor, guiada pela sua alma e pela sabedoria das estrelas.” 

A paz começa a preenchê-la, e a bela luz branca brilha suavemente em seu coração, onde o Céu e a 

Terra se encontram. 

(Pausa) 

“Minha magia está na quietude,” a Anciã diz suavemente. “Encontre meus dons em momentos de 

calma no inverno, na escuridão da Lua, no silêncio da noite e em seu tempo de sangramento.” 

(Pausa) 

A Anciã estende a mão e embala seu rosto em sua mão ancestral. 

"Algo novo está chegando", ela sussurra. 

“O futuro é de amor e luz, e fluirá para você. 

“Descanse aqui um pouco minha filha. Deixe para trás seus fardos e seja restaurada no amor e no 

luar.” 

A Anciã se vira, e enquanto ela desaparece na noite você ouve sua voz sussurrar, 

"Tudo está bem." 

Você olha ao redor para a neve branca brilhando suavemente ao luar e conhece a paz e o amor. 

(Pausa) 
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Descanse e receba a magia da Anciã. 

(Pausa longa - você pode dormir se desejar.) 

Quando estiver pronta para deixar o reino da Anciã, incline a cabeça em respeito e diga gentilmente: 

“Agradeço à Bruxa Anciã do inverno, 

da maré baixa, 

da noite, 

da Lua Escura, 

e do meu sangue, 

por sua presença onde o Céu e a Terra se encontram, 

e por seus dons de amor e paz, e de renovação”. 

Sorria, sabendo que a Anciã está sempre dentro de você. 

Respire profundamente. 

Abra seus olhos. 

 

Para encerrar a meditação 

Você pode querer descansar ou dormir após esta meditação para deixar a quietude da Anciã fluir 

através de você trazendo uma cura extra. 

Então comemore com algo bom para comer e beber. 

Se você estiver em um grupo, compartilhe suas experiências. 


