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Διαλογισμός «Άγριο Κυνήγι» 
 

Θα χρειαστείτε: 

 ένα μωβ ή μαύρο κερί  
 θυμίαμα λιβάνι ή σανταλόξυλο 

 

Διαδικασία 

1. Μπορείτε να κάνετε πρώτα ένα ζεστό μπάνιο με κεριά, αρωματισμένο με βότανα 
δεντρολίβανο, βασιλικό, θυμάρι, δεμένα σε πουγκί. Ντυθείτε με άνετα ρούχα ή οτιδήποτε σας 
φαίνεται φυσικό. 

2. Να είστε σε μέρος όπου δεν θα σας ενοχλήσουν και μπορείτε να έχετε σβήσει το φως. 

3. Ανάψτε το κερί και το θυμίαμα. 

4. Ξεκινήστε το διαλογισμό κοιτάζοντας τη φλόγα, καθισμένοι και κοιτώντας το Βορρά 
[μπορεί να ηχογραφήσετε εκ των προτέρων το διαλογισμό] 

5.Οραματιστείτε το κερί ως το Φως που λάμπει στη Χώρα των Σκιών.Το Λυχνάρι που 
φωτίζει το δρόμο προς τη σοφία. 

6. Εισέλθετε σε κατάσταση διαλογισμού. 

 

Διαλογισμός 

Μόλις το μυαλό σας ηρεμήσει και ο θόρυβος των διάφορων σκέψεων νικηθεί, μπείτε 
στον ήσυχο εσωτερικό σας χώρο και ακούστε τη μακρινή βροντή από οπλές αλόγων. Μια 
κόρνα ακούγεται μακριά και η παρουσία αναβατών αρχίζει να γίνεται πιο ευδιάκριτη.  

Τώρα ακούτε το σφυροκόπημα των οπλών των αλόγων να πλησιάζουν. Το κουδούνι 
και το τρίξιμο του λουριού και των σελών, οι βαριές ανάσες των θηρίων. Ξανά το χτύπημα 
της κόρνας. Ξέρετε ότι πλησιάζει το Άγριο Κυνήγι.  

    Φωνάζετε: «Μπορώ να κυνηγήσω μαζί σας μέχρι να χαράξει;» 

`   Ο Κυνηγός σάς φωνάζει: «Πιάσε το χέρι μου και μην τολμήσεις να φύγεις!» 

Καθώς περνάει από δίπλα σας πιάνετε το χέρι του και ταράζεστε από τη ρευστή 
δύναμη που σας τραβάει γρήγορα επάνω για να καθίσετε μπροστά στον Κυνηγό στη σέλα 
Του. Κρατιέστε γερά και παρακολουθείτε το Κυνήγι από την προνομιακή σας θέση. 

Περνάτε πάνω από κορυφές βουνών και μέσα από κοιλάδες. πάνω από θάλασσες και 
μέσα από πεδιάδες. Περνάτε από τις μεγάλες πόλεις και τα μικρά χωριά, και αντιλαμβάνεστε 
μέσα από τα σκοτεινά σύννεφα που στροβιλίζονται γύρω σας ότι σκιές αναδύονται από τα 
εδάφη που έχετε περάσει καθώς συμμετέχετε στο Άγριο Κυνήγι μέσα στο σκοτάδι. Το άλογο 
τρέχει πριν την ανατολή του ηλίου και τώρα βλέπετε ότι η περιοχή σάς είναι πιο γνωστή. 
Αναγνωρίζετε τη δική σας τοπική ύπαιθρο, τις κωμοπόλεις, τα χωριά και τις πόλεις 

       Ο Κυνηγός λέει: «Έρχεται η αυγή και γυρίσαμε πάλι εκεί όπου ανέβηκες στο άλογο μου. Η 
συμφωνία μου τηρήθηκε. Κυνήγησες ως το ξημέρωμα.» 

Την επόμενη στιγμή το δυνατό χέρι του Κυνηγού σας ρίχνει απαλά στη γη. Βλέπετε 
μπροστά σας ένα χωμάτινο τύμβο με μια λαξευμένη πέτρινη πύλη, και σας θυμίζει την κοιλιά 
μιας εγκύου. Κι όμως η είσοδος είναι αρχαία. Βλέπετε τη Γηραιά Θεά, γκρίζα και ζαρωμένη, 
ντυμένη με κουρελιασμένα σάβανα, να στέκεται στην αμυδρή είσοδο και να λέει: 

«Όλα πρέπει να περάσουν από εμένα για να γεννηθούν από εμένα!» 
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Τώρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλος σε μέγεθος είναι το Άγριο Κυνήγι. Με γελαστούς 
αναβάτες και ριψοκίνδυνα άλογα, παρακολουθείτε καθώς ο Κυνηγός οδηγεί το κοπάδι μέσα 
από την είσοδο στη Χώρα των Σκιών. Η πύλη εξαφανίζεται.  

Ξημερώνει! Αναπνέετε πιο εύκολα και πιο ήσυχα. 

Μπορείτε να νιώσετε τη ζεστασιά του πρωινού ήλιου.  

Το τοπίο ξεθωριάζει και επιστρέφετε στην κανονική σας συνείδηση. 


