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Meditação do Arquétipo 

Especial de Aniversário de 10 Anos 

Meditação de Boas-vindas à Donzela 

 

Meditação do Arquétipo da Donzela 

Boas-vindas ao Arquétipo da Donzela da primavera 

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

 

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 Donzela junto com a Worldwide Womb Blessing, você também 

pode fazer esta meditação: 

• No início da primavera, quando as energias da Donzela da Terra estão despertando. 

• No primeiro dia da lua crescente ou conforme ela cresce em suas energias de Donzela. 

• Quando a menstruação termina e você renasce para as energias de Donzela. 

 

Sobre a meditação 

Quando trabalhamos com os Quatro Arquétipos Femininos da Donzela, Mãe, Feiticeira e Anciã, 

vemos que a vida é um fluxo de energia de uma para a outra. Não podemos entender quem somos 

agora sem saber quem éramos e quem seremos. Cada ciclo que experimentamos - o ciclo da Terra, 

da Lua e do nosso corpo - tem um início, um tempo de plenitude, um tempo de diminuição e 

liberação e um tempo de potencial vazio. 
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Nesse momento entre o fim e o começo, recebemos um presente - deixar para trás o mês ou o ano 

velho e toda a bagagem emocional associada e julgamentos, barreiras e mágoas. Se deixarmos ir, 

podemos retornar ao nosso eu autêntico, de volta à nossa pureza e verdade interiores - um eu que 

perdoa e esquece e está cheio de esperança por novos padrões e pensamentos e emoções mais 

elevados. 

Você pode querer ter uma vela branca nova, não usada, para acender no final da meditação, e ter 

algo pronto que você associa com as energias da Donzela para comer e beber. 

 

A Meditação 

Feche seus olhos e tome uma respiração profunda. 

Sinta, saiba ou veja que você está em um grupo de mulheres silenciosamente sentadas em torno de 

uma pequena lareira. O fogo se extinguiu até virar cinzas e as últimas brasas. 

Há uma quietude ao seu redor e uma sensação de espera pacífica. 

(Pausa) 

Uma velha senhora se levanta lentamente para ficar ao lado da lareira. Com uma voz suave, ela fala. 

“No início, a faísca é pequena, mas rapidamente se transforma em chama. 

A chama está quente, e nós a alimentamos para que o Fogo da Donzela possa crescer. 

Quando o calor está estável, colocamos nosso caldeirão no Fogo da Mãe, e ela tece nossos 

ingredientes juntos e cria nutrição. 

Quando o calor esfria, colocamos pedras perto do fogo e o Fogo da Feiticeira traz sua magia 

para que nossa massa cresça e asse nas pedras. 

Finalmente, o fogo diminui e retorna às brasas brilhantes do Fogo da Anciã e, aquecidas e 

com as barrigas cheias, olhamos com contentamento para o brilho e as visões de sonho." 

(Pausa) 

As mulheres começam a cantarolar baixinho enquanto uma jovem se levanta. Ela está vestida com 

uma túnica branca simples e seus longos cabelos caem pelas costas. 



 
 

 
These meditations are only for your personal use or for Womb Blessing® groups and events. For permission for any other 
use contact enquiries@wombblessing.com 

Copyright © 2022 Miranda Gray all rights reserved.   3 
 

“Do Fogo da Anciã vem o renascimento,” ela diz em uma voz clara. 

A Donzela se ajoelha perto da lareira e tira um pouco de musgo seco de um saco. Mexendo as brasas 

com um graveto, ela sopra uma faísca e no musgo seco uma nova chama se acende. Lentamente, ela 

sopra vida na chama e, com a Anciã adicionando gravetos, um novo fogo nasce. 

Enquanto o fogo ilumina os rostos sorridentes das mulheres, sinta seu coração se abrir com a luz e a 

esperança que a Donzela trouxe. 

(Pausa) 

Nada permanece igual, tudo muda - e neste momento mágico você renasce para viajar mais uma vez 

sem os padrões do passado. 

(Pausa) 

A jovem pega uma vela nova, acende-a no fogo e dá para uma das mulheres. Cada mulher recebe 

uma vela e, em silêncio, sai do grupo para acender sua própria fogueira. 

A Donzela vem até você, e seus dedos roçam levemente os dela enquanto ela lhe entrega uma vela. 

De repente, a bela luz branca da Donzela a preenche. 

Alegria e amor abrem e enchem seu coração. 

(Pausa) 

Você sabe que tudo o que carrega e que não está em alinhamento com o seu eu superior está nas 

cinzas da lareira. 

 E cada parte de você - cada memória, cada pensamento e emoção, cada parte do seu corpo - é 

limpa e elevada pela nova luz da Donzela e retorna à pureza. 

(Pausa) 

A Donzela sorri com a sua alegria. E você sabe bem no fundo que algo maravilhoso e imparável 

começou e que vai crescer dentro de você como uma chama e influenciar todos os aspectos de 

quem você é e como você interage com o mundo. 

(Pausa) 
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Em sua mente, você ouve a Donzela dizer: "A pura luz do amor". E você sabe que este padrão agora 

ressoa em seu coração e em seu útero. 

(Pausa) 

Você pega a vela e se inclina para a Donzela em profunda gratidão por seu presente. 

Como as outras mulheres, você se vira e deixa para trás suas velhas emoções e padrões nas cinzas 

do antigo fogo. 

Sinta profundamente que você deu as costas ao passado e que a nova luz radiante dentro de você é 

quem você deveria ser. 

Leve o amor, a luz, a alegria e o entusiasmo da Donzela para o mundo e crie um novo começo com 

as energias dela. 

Respire fundo. 

Sorria. 

Abra seus olhos. 

 

No final da meditação 

Acenda sua vela lembrando-se da sensação das energias da Donzela. Em seguida, celebre com algo 

gostoso para comer e beber. 

Se você estiver em um grupo, compartilhe suas experiências. 

 

 

 

Translation: Cristiane Diaz Lucke 


