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Meditace pro archetypy 

Speciální 10. leté výročí 

Meditace vítání Čarodějky  

 

Meditace archetypu Čarodějky 

Přivítání podzimního archetypu Čarodějky 

Severní polokoule   Srpnové Celosvětové požehnání ženského lůna (Worldwide Womb Blessing®) 

Jižní polokoule Únorové Celosvětové požehnání ženského lůna (Worldwide Womb Blessing®) 

 

Kdy si mohu meditaci dopřát? 

Následující meditace se můžete zúčastnit po ‚meditaci sdílení‘ nebo po meditaci požehnání Země-

jóni. 

Kromě toho, že tuto meditaci Čarodějky zahrnete do Celosvětového požehnání lůna, můžete si ji také 

dopřát: 

• kdykoli na podzim, když jsou silné energie Čarodějky Země.  

• při couvajícím měsíci, když je měsíc ve svých energiích Čarodějky. 

• v období před menstruací, když ztělesňujete energie Čarodějky. 

 

O meditaci 

Energií Čarodějky se často bojíme, protože jsou silné, transformační, instinktivní a neomezené. Často 

jsou prožívány jako negativní a nekontrolovatelné, protože Čarodějka bojuje o naši pozornost a o 

naše přijetí její a naší cyklické povahy. 

Když se ale Čarodějce otevřeme a necháme proudit její transformační magii, pak posílíme svou 

intuici, kreativitu i naše sexuální a smyslné energie a magicky se propojíme se světem. Její síla je vždy 
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vedena láskou a pouze tehdy, když je Čarodějka námi nepřijímaná a nemilovaná, jeví se jako 

nemilující. 

Mohl by se vám hodit krásný tmavý šátek, do kterého se na konci meditace můžete zavinout. Na 

závěr si dejte na oslavu něco dobrého k jídlu a pití – něco, co odráží energie Čarodějky. 

 

Meditace 

Zavřete oči a zhluboka se nadechněte. 

Prociťujte, vězte nebo si představujte, že stojíte vedle velkého stromu na vrcholu mírného kopce. 

Kmen stromu se dělí na dvě hlavní větve, které jsou obalené červenými, žlutými a zlatými listy.  

 

Kolem kopce se prohání podzimní vítr, občas sfoukne ze stromu list a žene jej směrem k šedivé 

zamračené obloze. Vysoko na obloze se ve větru vznáší krákající vrána.  

(Pauza) 

Náhle kolem vás a skrze vás začne spirálovitě proudit energie. Jemně si pohrává s vašimi vlasy a váš 

plášť se kolem vás točí v proudu energie a větru. 

Když roztáhnete ruce a zakloníte hlavu, pocítíte příval divoké svobody proudící skrze vaše tělo, dolů 

skrze paže, dlaně a konečky prstů ven.  

(Pauza) 

Z vašich paží a dlaní se stanou černá opeřená křídla a proměněna sílou vzlétnete do větru jako černá 

vrána. 

Váš smích se změní v krákání a vy se vznášíte ve větru skrze spirálu listí vysoko nad kopec i strom. 

(Pauza) 

Plně naživu a svobodná plujete ve větru, a zatímco výskáte radostí, otevírá se vaše krční centrum. 

Když roztáhnete křídla, otevře se vaše srdeční centrum.  

(Pauza) 
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Skrze vás a kolem vás víří energie. A jak se klouzavě snášíte dolů na kopec, proměníte se z vrány zase 

do lidské podoby a bosýma nohama se jemně dotknete měkké trávy.  

Vdechujete energii do svého těla a kolem vás poletují listy. Vnímáte, jak se vaše tělo pomalu otáčí 

krouživými pohyby, zatímco kolem vás ve spirále krouží energie.  

(Pauza) 

Nyní přeneste svou pozornost ke svému podbřišku a své pánvi, kde uvidíte nebo pocítíte zlatý kotlík 

naplněný čirou vodou, která se také pohybuje v kruzích.  

Pohyb vody k sobě jemně přitahuje poletující listy, a jak padají do vody, roztočí se a rozzáří zlatým 

světlem.  

(Pauza) 

Prociťujte, jak se ladíte se svým podbřiškem.  

Prociťujte ženskou moc a energii, která se ve vás obnovuje.  

Prociťujte novou sílu a pohodlí v magii svého těla.  

Jak opadá stres, roste vaše vnímání těla a navrací se smyslná ladnost.  

(Pauza) 

Usmějete se, a ještě hlouběji se nadechněte.  

Vaše dlaně a prsty září energií a vy stojíte posílena ve své osobní energii, ve své smyslnosti, své magii 

a síle.  

(Pauza) 

Vrána čarodějky se usadí ve větvích stromu nad vámi a zakráká, aby vám připomněla svou 

přítomnost. V hluboké úctě a vděčnosti za její přítomnost a energii se pokloníte. 

(Pauza) 

Přeneste svou pozornost zpátky do svého těla.  

Zhluboka se nadechněte.  
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Usmějte se na sílu, která z vás vyzařuje, na svou smyslnost, na přijetí svého těla.  

Otevřete oči. 

 

Na konci meditace 

Položte si kolem ramen šál. 

Možná budete mít po této meditaci chuť tančit, abyste vyjádřila energie Čarodějky, které se ve Vás 

probudily.  

Poté to oslavte něčím lahodným k jídlu a pití. 

Pokud jste ve skupině, sdílejte své zážitky. 


