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Εργασία με το   Lugh

Ο Lugh ήταν γνωστός στους Κέλτες ως o θεός της δεξιοτεχνίας και της ικανότητας- στην 
πραγματικότητα, ήταν γνωστός ως o Θεός των πολλών Δεξιοτήτων, επειδή ήταν καλός σε τόσα 
πολλά διαφορετικά πράγματα. Η παρακάτω εργασία είναι μια ευκαρία για να τιμήσετε  τις δικές 
σας δεξιότητες και ικανότητες και κάντε μια προσφορά στον Lugh για να τιμήσετε τον θεό της 
δεξιοτεχνίας και όσα εκείνος πρεσβεύει.

Τι χρειάζεστε

• Ένα κερί που θα αντιπροσωπεύει τον Lugh

• Σύμβολα της δεξιότητας ή του ταλέντου σας

• Κάποιου είδους προσφορά 

Προετοιμασία

Πριν ξεκινήσετε, κάντε έναν προσωπικό κατάλογο. Ποια είναι τα δυνατά σας σημεία; Ο 
καθένας έχει ένα ταλέντο - κάποιοι έχουν πολλά, κάποιοι έχουν ένα που είναι πραγματικά καλοί. 
Είστε ποιητής ή συγγραφέας; Τραγουδάτε; Πως τα πάτε με το εργόχειρο, τις ξυλουργικές εργασίες 
ή το να φτιάχνετε πράγματα με χάντρες; Μπορείτε να χορέψετε με ρυθμό; Μαγειρεύετε; Τι γίνεται 
με τη ζωγραφική; Σκεφτείτε όλα τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε - και όλα τα πράγματα που 
θα θέλατε να μάθετε να κάνετε και τα πράγματα στα οποία θα θέλατε να βελτιωθείτε. Μόλις 
καθίσετε και το σκεφτείτε, μπορεί να εκπλαγείτε όταν συνειδητοποιήσετε πόσο επιτυχημένοι είστε.

Διακοσμήστε το βωμό σας με αντικείμενα που σχετίζονται με τις δεξιότητες ή ταλέντα σας. 
Εάν η δεξιότητά σας σχετίζεται με κάτι χειροπιαστό, όπως το ράψιμο ή τη κατασκευή κοσμημάτων,
τοποθετήστε μερικά από τα είδη χειροτεχνίας σας στο βωμό. Εάν η ικανότητα σας είναι να δράτε, 
αντί να δημιουργείτε, όπως ο χορός ή το τραγούδι, τοποθετήστε κάποιο σύμβολο της ικανότητάς 
σας στο βωμό σας. Έχετε ένα αγαπημένο ρούχο που φοράτε όταν χορεύετε; Ένα συγκεκριμένο 
τραγούδι στο οποίο γνωρίζετε ότι είστε υπέροχοι; Προσθέστε όσα αντικείμενα θέλετε στο βωμό 
σας.

Θα χρειαστείτε ένα κερί που συμβολίζει τον Lugh, τον θεό. Οποιοδήποτε χρώμα 
συγκομιδής (μπεζ, καφέ, χρυσό κλπ) είναι καλό, γιατί σχετιζεται με την ιδέα μιας γιορτής σιτηρών 
που δημιούργησε ο Lugh για να τιμήσει την ανάδοχη μητέρα του, Tailtiu. Τοποθετήστε το κερί στο 
κέντρο του βωμού σας. Μη διστάσετε να προσθέσετε μερικούς βλαστούς σιτηρών αν το επιθυμείτε 
- μπορείτε να συνδυάσετε αυτήν την τελετή με τη γιορτή συγκομιδής του Lughnasadh, εφόσον το 
επιλέξετε.
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Η Εργασία

Ανάψτε το κερί και αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε όλα τα πράγματα στα οποία 
είστε καλοί. Ποια είναι; Είστε περήφανοι για τα επιτεύγματά σας; Τώρα είναι η ευκαιρία σας να 
καυχηθείτε λίγο και να υπερηφανευτείτε για αυτά που έχετε μάθει να κάνετε. Ανακοινώστε τα δικά 
σας ταλέντα στην ακόλουθθη δήλωση. Πείτε:

Πανίσχυρε Lugh, πολυ-επιδέξιε θεέ,
εσύ που είσαι προστάτης των τεχνών,

ειδικός στις συναλλαγές, και ένας γλυκομίλητος βάρδος.
Σήμερα σε τιμώ, γιατί είμαι κι εγώ επιδέξιος.

* Είμαι επιδέξιος/α στη βελόνα,
έχω μια δυνατή γλυκιά φωνή,

και ζωγραφίζω όμορφα με τις πινελιές μου. *
* Προφανώς, θα εισάγετε τις ικανότητές σας για τις οποίες είστε περήφανος/η εδώ

Τώρα, σκεφτείτε τι θέλετε να βελτιώσετε. Μήπως δεν παίζετε καλά κάποιο άθλημα; 
Αισθάνεστε ανεπαρκείς σε κάποια δραστηριότητα, τραγουδάτε με λαρυγγισμούς ή δεν τα 
καταφέρνετε στο σχέδιο; Τώρα είναι η ώρα να ζητήσετε από τον Lugh την ευλογία του. Πείτε:

Lugh, πολυ-επιδέξιε,
Σου ζητώ να λάμψεις πάνω μου.

Μοιράσου τα δώρα σου μαζί μου,
και κάνε με ισχυρό σε δεξιότητες.

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να κάνετε κάποιου είδους προσφορά. Οι αρχαίοι έκαναν 
προσφορές ως αντάλλαγμα για τις ευλογίες των θεών τους - πολύ απλά, το αίτημα προς ένα θεό 
ήταν μια αμοιβαία πράξη, ένα σύστημα ανταλλαγής. Η προσφορά σας μπορεί να είναι απτή: σιτάρι,
φρούτα, κρασί ή ακόμη και ένα δείγμα της δεξιότητάς σας - φανταστείτε να αφιερώσετε ένα 
τραγούδι ή μια ζωγραφιά στον Lugh. Μπορεί επίσης να είναι προσφορά χρόνου ή πίστης. Ό, τι κι 
αν είναι, πρέπει να προέρχεται από την καρδιά σας.

Πείτε:

Σε ευχαριστώ, πανίσχυρε Lugh, που άκουσες τα λόγια μου απόψε.
Σε ευχαριστώ που με ευλόγησες με τις δεξιότητες που έχω.

Σου κάνω αυτήν την προσφορά ψωμιού και κρασιού*
ως ένα μικρό φόρο τιμής.

* Ή οτιδήποτε άλλο προσφέρετε.
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Πάρτε λίγο ακόμη χρόνο και σκεφτείτε τις δικές σας ικανότητες. Έχετε πίστη στις δεξιότητές σας ή 
δεν δέχεστε φιλοφρονήσεις από άλλους; Είστε ανασφαλείς για τις ικανότητές σας ή αισθάνεστε μια
υπερηφάνεια όταν ράβετε/ χορεύετε/ τραγουδάτε; Διαλογιστείτε για την προσφορά σας στον Lugh 
για λίγα λεπτά και όταν είστε έτοιμοι, τερματίστε το τελετουργικό.

Συμβουλές:

Εάν εκτελείτε αυτήν την τελετή ως μέλος μιας ομάδας, μιας οικογένειας ή μιας σύναξης, 
κυκλικά κάθε άτομο με τη σειρά του θα πρέπει να εκφράσει την υπερηφάνεια του για τη δουλειά 
του και να κάνει τις προσφορές του στον Lugh.
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