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Το Βασίλειο των Νεράιδων

Οι Νεράιδες είναι μια φυλή Πνευμάτων που υπάρχει πέρα από την κανονική ανθρώπινη 
αντίληψη. Μερικοί άνθρωποι τις βλέπουν ως Πνεύματα, άλλοι τις βλέπουν ως  Αγγέλους της Φύσης 
ή ως μέρος της ζωτικής δύναμης που διατρέχει τα ποτάμια και τα δέντρα, τον αέρα και τη γη. Αυτά 
τα μυστικιστικά όντα ζουν στον Αλλόκοσμο, μερικές φορές διαπερνούν το πέπλο μεταξύ του 
Βασιλείου τους και του δικού μας για να εμφανιστούν στους ανθρώπους σε αυτήν την πλευρά του 
κόσμου.

Οι Νεράιδες έχουν πολλά ονόματα και περιγραφές. Συνήθως είναι αόρατες σε όλους, με 
εξαίρεση όσους έχουν διορατικές ικανότητες. Μπορούν να γίνουν ορατές στους ανθρώπους αν το 
επιθυμούν. 

Μερικές είναι μικροκαμωμένες, ακόμη και μικροσκοπικές, ενώ άλλες είναι τεράστιες, 
μεγαλύτερες από τους ανθρώπους. Μερικές είναι όμορφες και άλλες άσχημες. Μερικές μοιάζουν με
ανθρώπους, ενώ άλλες μοιάζουν με φτερωτά πνεύματα. Μερικές είναι ηθικά διφορούμενες, ενώ 
άλλες είναι πάντα καλοπροαίρετες, και άλλες πιστεύεται ότι είναι πάντα κακόβουλες, όπως εκείνες 
που προστατεύουν ορισμένα μέρη στη φύση ή που τους αρέσει να εξαπατούν τον ανυποψίαστο 
ταξιδιώτη. Ορισμένες Νεράιδες είναι μοναχικές, ειδικά εκείνες που κατοικούν στην άγρια φύση. 
Άλλες ζουν ως φυλή ή έθνος Νεράιδων, που συνήθως βρίσκεται υπόγεια και έχει πρόσβαση μέσα 
από αναχώματα, σπηλιές, λαγούμια και τρύπες στο έδαφος.

Η γη των Νεράιδων, που ονομάζεται επίσης Νεραϊδοχώρα, έχει χαρακτηριστικά της γης 
των νεκρών. Ο χρόνος είναι διαφορετικός, έτσι ώστε μια μέρα στην ανθρώπινη ζωή να αντιστοιχεί 
σε χρόνια στη Νεραϊδοχώρα. Δεν υπάρχει μέρα ή νύχτα, αλλά ένα διαρκές λυκόφως.

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τις Νεράιδες, τις χωρίζουν σε τέσσερις κύριες ομάδες 
ανάλογες με τα τέσσερα στοιχεία της φύσης:

• Οι Νεράιδες της Γης σχετίζονται με τους κήπους, τις δασικές εκτάσεις, τη φύση, τη 
χλωρίδα, τα ζώα, τα ορυκτά, μέρη στη φύση, τα τα ορυχεία, τις σπηλιές και ούτω καθεξής. 
Οι Νεράιδες της Γης περιλαμβάνουν επίσης εκείνες που εργάζονται σε ανθρώπινα 
νοικοκυριά, όπως τα brownies. Οι Νάνοι, οι Γνωμοί, τα ξωτικά, τα αερικά, τα τρολ είναι 
Νεράιδες της Γης. Στις Νεράιδες της Γης μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται: Ballybogs,  
Δρυάδες, Νεράιδες της άμμου, Robin Goodfellow, Donas de Fuera.

• Οι Νεράιδες του Νερού κατοικούν σε λίμνες, ποτάμια, λιμνούλες και άλλες υδάτινες μάζες,
συμπεριλαμβανομένων των θαλασσών και των ωκεανών. Τα Αερικά, οι Νύμφες, οι 
φωκεάνθρωποι και οι γοργόνες είναι κάποια από τα πολλά είδη Νεράιδων του Νερού. Στις 
Νεράιδες του Νερού μπορεί να περιλαμβάνονται: Αλλαξόμορφα Πνεύματα, οι Menehuna, Η
Κυρά της Λίμνης, Ξωτικά του Νερού, οι Ουνδίνες.

•
• • Οι Νεράιδες του Αέρα, που συχνά ονομάζονται Συλφίδες, ελέγχουν τους ανέμους, τα 

σύννεφα και τον καιρό. Συνδέονται ιδιαίτερα με καταιγίδες και θύελλες. Στις Νεράιδες του 
Αέρα μπορεί να περιλαμβάνονται : ta Αερικά, τα Will o 'The Wisps, τα Spriggans,.

•
• • Οι Νεράιδες της Φωτιάς  ζουν σε άγριες φωτιές, σε ηφαίστεια, στη πυρά, στη φωτιά στις 

εστίες του σπιτιού και την ηλεκτρική ενέργεια. Στις Νεράιδες της Φωτιάς  μπορεί να 
περιλαμβάνονται: Σαλαμάνδρες, Δράκοι, Τζίνι, Akamu και  Spunkies
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Ο καλύτερος τρόπος για να κερδίσετε την εύνοια των Νεράιδων είναι να εξασκήσετε αυτό 
που τιμούν και να αποφύγετε αυτό που  απεχθάνονται. Οι Νεράιδες αναμένουν από τους 
ανθρώπους να είναι γενναιόδωροι και δίκαιοι στις συναλλαγές τους, και να τηρούν τις υποσχέσεις 
τους. Η αλήθεια στα λόγια και τις πράξεις, και οι ήπιοι, ευγενικοί τρόποι εκτιμούνται, αλλά και η 
ετοιμότητα εκτέλεσης μιας πράξης καλοσύνης, όπως η σίτιση ενός ξένου, ο δανεισμός μιας κούπας 
χυλού ή ο θηλασμός ενός βρέφους.

Προτιμούν τα άτομα να δίνουν απλές απαντήσεις σε σαφείς ερωτήσεις και αναμένουν 
εκτίμηση για τα δώρα που προσφέρουν. Μια φιλόξενη φύση επιβραβεύεται σίγουρα, ιδιαίτερα προς
αυτές: όταν πηγαίνουν σε ένα σπίτι, περιμένουν να είναι ευπρόσδεκτο γι 'αυτές όντας καθαρό και 
τακτοποιημένο, με μια καθαρή φωτιά σε πρόσφατα σκουπισμένο τζάκι και ένα μπολ με φρέσκο 
νερό ακουμπισμένο δίπλα σε μια προσφορά γάλακτος, ψωμιού και τυριού. Ωστόσο, θέλουν επίσης 
οι άνθρωποι να είναι κλειστοί και απομονωμένοι, να λατρεύουν τη μοναξιά και το στοχασμό, και 
να μπορούν να διατηρούν μυστικά. Ανοιχτοί, στοργικοί, ελεύθεροι άνθρωποι είναι αγαπητοί σε 
αυτές και λατρεύουν την ευθυμία, το κέφι, τον εορτασμό και την καλή παρέα.

Καθοδηγούμενος Διαλογισμός 
Είσοδος στη Χώρα των Ξωτικών

Ο παρακάτω διαλογισμός θα σας βοηθήσει να ταξιδέψετε στη Χώρα των Ξωτικών. Διαβάστε 
το προσεκτικά και ακολουθήστε τα βήματα του, ή ηχογραφήστε τα βήματα ώστε να τα εκτελέσετε ή 
βάλτε ένα φίλο σας να το διαβάσει ώστε να σας καθοδηγήσει.

Καθίστε άνετα, μετρήστε την αναπνοή σας. Χαλαρώστε. Δείτε μπροστά σας ένα 
καταπράσινο λιβάδι. Νιώστε το απαλό, υγρό γρασίδι στα πόδια σας. Στον ορίζοντα βλέπετε ένα 
χαμηλό πράσινο λόφο. Πηγαίνετε προς αυτό και αισθάνεστε ένα απαλό αεράκι στο πρόσωπό σας 
που φυσά από την κατεύθυνση του λόφου. Οι πεταλούδες πετούν στον αέρα μπροστά σας και 
μπορείτε να ακούσετε το υγρό τραγούδι των σπουργιτιών και το κρωγμό των κορακιών. 
Επιβεβαιώστε συνειδητά όλα τα αξιοθέατα, τα αρώματα και τους ήχους της υπαίθρου.

Καθώς φτάνετε στο λόφο, παρατηρείτε ότι είναι 20 μέτρα ψηλός. Κοιτάξτε προσεκτικά για 
κάποιο είδος εισόδου στα έγκατα του. Αν και περπατάτε γύρω το λόφο, ψάχνοντας με προσοχή για 
ένα άνοιγμα, δεν βλέπετε κανένα μονοπάτι. Ξαφνικά, ωστόσο, το μάτι σας πέφτει σε μια κυκλική 
περιοχή στην πλευρά του λόφου που έχει μια διαφορετική απόχρωση πράσινου. Κοιτώντας 
προσεκτικά, μπορείτε να δείτε τον λόγο για την αλλαγή χρώματος. Βρύα με ένα βαθύ σμαραγδένιο 
πράσινο μεγαλώνουν μέσα στο γρασίδι. Νιώθοντας το σημείο με τα δάχτυλά σας, συνειδητοποιείτε 
ότι η κυκλική περιοχή είναι στην πραγματικότητα μια πόρτα που ανοίγει αν την τραβήξετε. Αυτή 
είναι η Πόρτα των Βρύων. Ανοίξτε τη και περάστε μέσα.

Μόλις περάσετε από την Πόρτα των Βρύων, βρίσκεστε σε μια σήραγγα με απότομη κλίση 
προς τα κάτω. Η σήραγγα έχει το ίδιο κυκλικό σχήμα με την πόρτα. Καθώς κινείστε μέσα σε αυτό 
το τούνελ, παρατηρείτε κάτι περίεργο - αν και δεν υπάρχει ορατή πηγή φωτός, δεν είναι εντελώς 
σκοτεινό. Φως φαίνεται να έρχεται από κάπου, ίσως να μπαίνει και από τους τοίχους της σήραγγας. 
Μετά από λίγο, αυτή η σήραγγα καταλήγει σε μια άλλη κυκλική πόρτα, , μια πόρτα από παλαιά 
βελανιδιά. Περίεργα και περίπλοκα σχέδια είναι λαξευμένα στην επιφάνειά της. Αυτή είναι η 
Ξύλινη Πόρτα. Ανοίξτε τη και περάστε μέσα.
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Τώρα οι τοίχοι της σήραγγας είναι βράχοι υγροί και ολισθηροί. Βλέπετε ατμό να βγαίνει 
από αυτούς, και έχετε την αίσθηση ότι βαθιές υπόγειες βοές αντηχούν κάτω από εσάς. Ακόμα 
υπάρχει ένα αχνό φως που σας επιτρέπει να βλέπετε. Συνεχίζετε καθώς η σήραγγα κατηφορίζει και 
στρίβει εμπρός σας.

Μπροστά σας είναι μια τρίτη πόρτα, κυκλική όπως οι άλλες και είναι φτιαγμένη από 
λευκόχρυσο. Ένα περίεργο μοτίβο με δύο δέντρα μπλεγμένα μεταξύ τους, είναι χαραγμένο στην 
επιφάνειά της. Καθώς κοιτάζετε, παρατηρείτε με έκπληξη ότι τα δέντρα μοιάζουν να κινούνται σε 
ένα ελικοειδή χορό. Η ίδια η πόρτα φαίνεται να λιώνει και να κινείται σαν να είναι καυτή. Εδώ 
πρέπει να φανείτε θαραλλέοι. Αυτή είναι η Μεταλλική Πόρτα. Ανοίξτε τη και περάστε μέσα.

______________________________________________

Αυτό που θα βρείτε πέρα από την τρίτη πόρτα είναι διαφορετικό για το καθένα. Η Χώρα 
των Ξωτικών είναι διαφορετική για όλους. Ωστόσο, σε κάποιο σημείο του ταξιδιού σας πρέπει να 
βρείτε τις Νεράιδες που θα αποτελέσουν τους πνευματικούς σας συμμάχους, εάν δεν έχουν ήδη 
εμφανιστεί. Χρησιμοποιήστε πλήρως την κρίση σας για να επιλέξετε σύμμαχο και να θυμάστε - δεν
χρειάζεται να επιλέξετε κανέναν από όσους θα δείτε την πρώτη φορά. Όταν η στιγμή σας φαίνεται 
σωστή, επιστρέψτε μέσα από τις τρεις πόρτες στο πράσινο λιβάδι. Σημειώστε ότι η μεταλλική 
πόρτα μπορεί να φαίνεται διαφορετική από τη πλευρά της Χώρας των Ξωτικών. Σημειώστε τη θέση
της πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας.

Αυτή η μέθοδος των τριών θυρών για είσοδο στη Χώρα των Ξωτικών είναι αρχαία και εξαιρετικά 
ισχυρή. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε. Ακόμα και αφού αποκτήσετε μια Νεράιδα 
σύμμαχο, οι τρεις πόρτες μπορεί να έχουν πολλά να σας δείξουν.
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