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Meditação do Arquétipo 

Especial Ano do 10º Aniversário 

Meditação Acolhendo a Donzela 

 

Meditação do Arquétipo da Donzela 

Acolhendo o Arquétipo da Donzela da Primavera 

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

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

 

Quando posso fazer a meditação? 

Pode desejar participar na meditação que se segue depois da “Meditação de Partilha” ou depois da 

Meditação da Earth-Yoni Blessing (Bênção Yoni da Terra). 

Para além de fazer esta meditação da Donzela associada à Worldwide Womb Blessing pode também 

fazê-la: 

• No início da Primavera, quando as energias da Donzela da Terra estão a despertar 

• No início do Quarto Crescente ou quando a Lua aumenta as suas energias da Donzela 

• Quando a menstruação termina e que você renasce nas energias da Donzela 

 

Acerca da meditação 

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

Anciã (Crone), percebemos que a vida é energia que flui de um arquétipo para o outro. Não 

podemos perceber quem somos agora sem saber quem fomos ou quem seremos. Cada ciclo que 

experienciamos - o ciclo da Terra, da Lua e do nosso corpo - tem um princípio, um tempo de 

plenitude, um tempo de diminuição e libertação, e um tempo de potencial vazio. 

Neste momento entre o fim e o princípio, é-nos dado um presente - deixar para trás o mês ou o ano 

que passou, assim como toda a bagagem emocional associada, julgamentos,  barreiras e dores. Se 
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deixarmos ir, podemos regressar ao nosso verdadeiro Eu, e voltar à nossa pureza e verdade interior -  

um Eu que perdoa e esquece e que está repleto de esperança de novos padrões e de pensamentos e 

emoções mais elevados. 

Pode desejar acender uma nova vela branca no fim da meditação e ter algo pronto para comer e 

beber associado às energias da Donzela. 

 

A Meditação 

Fecha os olhos e respira profundamente. 

Sente, sabe ou vê que estás  num grupo de mulheres silenciosamente sentadas à volta de uma 

pequena fogueira. O fogo deu lugar às cinzas e às últimas brasas.  

Sentes-te envolvida numa quietude e numa sensação de espera pacífica. 

(Pausa) 

Uma mulher idosa levanta-se lentamente e aproxima-se da lareira. Fala numa voz suave: 

“No início, a faísca é pequena mas rapidamente cresce e se torna chama. 

A chama é quente e alimentamo-la para que o Fogo da Donzela possa crescer. 

Quando o  calor está estável, colocamos o nosso caldeirão no Fogo da Mãe e ela entrelaça os 

nossos  ingredientes criando nutrição. 

Quando o calor arrefece, colocamos pedras junto à fogueira e o Fogo da Feiticeira traz a sua 

magia para que a nossa massa cresça e coza nas pedras. 

Finalmente, o fogo morre retornando às brasas incandescentes do Fogo da Anciã (Crone) e, 

quentes e de barriga cheia, contemplamos com satisfação  as nossas brilhantes e 

sonhadoras visões.” 

(Pausa) 

As mulheres começam a cantarolar suavemente enquanto uma jovem rapariga se levanta. Veste 

uma simples túnica branca e os seus longos cabelos caem sobre as costas. 

- Do Fogo da Anciã (Crone) vem renascimento, diz numa voz clara. 
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A Donzela ajoelha-se junto à lareira e retira um pouco de musgo seco de uma bolsa . Mexendo as 

brasas com uma vara, ela sopra numa faísca e uma nova chama acende-se no musgo seco. 

Lentamente, ela sopra vida para a chama e, com a Anciã (Crone) acrescentando galhos, um novo 

fogo nasce. 

Enquanto o fogo ilumina os rostos sorridentes das mulheres, sente o teu coração abrir-se com a luz e 

a esperança que a Donzela trouxe. 

(Pausa) 

Nada permanece igual, tudo muda e, neste momento mágico, renasces para viajar uma vez mais 

sem os padrões do passado. 

(Pausa) 

A jovem pega numa nova vela, acende-a na fogueira e dá-a a uma das mulheres. Cada mulher recebe 

uma vela e, em silêncio, deixa o grupo para iniciar a sua nova fogueira. 

A Donzela vem até ti e as vossas mãos  tocam-se levemente ao mesmo tempo que ela te entrega 

uma vela. De repente, a bela luz branca da Donzela preenche-te. 

Alegria e amor abrem e enchem o teu coração. 

(Pausa) 

Sabes que tudo o que tens vindo a carregar e que não está mais alinhado com o teu Eu superior está 

agora nas cinzas da fogueira. 

E todas as partes do teu ser - cada memória, cada pensamento e emoção, cada parte do teu corpo - 

são limpas e elevadas pela nova luz da Donzela e devolvidas à pureza. 

(Pausa) 

A Donzela sorri perante a tua alegria. E, dentro de ti, sabes  que começou algo maravilhoso e 

imparável que crescerá em ti como uma chama e influenciará todos os aspetos de quem és e de 

como interages com o mundo. 

(Pausa) 

Interiormente, ouves a Donzela dizer: - “A luz pura do amor”. E sabes que esse padrão ressoa agora 

no teu coração e no teu útero. 
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(Pausa) 

Pegas na vela e inclinas-te perante a Donzela em profunda gratidão pelo seu presente. 

Tal como as outras mulheres, afastas-te deixando para trás emoções e padrões antigos nas cinzas da 

antiga fogueira.  

Sente profundamente que viraste as costas ao passado e que a nova luz radiante em ti é quem estás 

destinada a ser. 

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

as suas energias. 

Respira profundamente. 

Sorri. 

Abre os olhos. 

 

No final da meditação 

Acenda a sua vela recordando a sensação das energias da Donzela. Depois celebre com algo bom 

para comer e beber. 

Se estiver num grupo, partilhe as suas experiências. 


