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Εργασία με τη Sheela-Na-Gig 
 
Για να εργαστείτε με τη Sheela-Na-Gig, μπορείτε να φυτέψετε τελετουργικά νέα 

ζωή στη μήτρα της Θεάς.  
Θα χρειαστείτε τα παρακάτω: 
 μια μικρή γλάστρα,  
 λίγο νερό με μια σταγόνα (ιρλανδικού) ουίσκι (προαιρετικά)  
 ένα μικρό ποτήρι ουίσκι,  
 λίγο χώμα και  
 ένα-δυο σπόρους  

 
Ονομάστε τους σπόρους με μια ιδέα, έναν στόχο ή μια αλλαγή που θέλετε να 

φέρετε στη ζωή σας. Πάρτε το χρόνο σας για να καθορίσετε σταθερά στο μυαλό σας 
τι θα θέλατε να φέρετε στη ζωή σας με το κάθε σπόρο. 

Γεμίστε τη γλάστρα με χώμα και στη συνέχεια ευλογείστε την με τον ακόλουθο 
τρόπο: 
Κρατήστε τη γλάστρα και στα δύο χέρια σας και φανταστείτε τη γη μέσα σε αυτήν 
γεμάτη με μικροοργανισμούς, σαν ένα πλούσιο μίγμα γονιμότητας που περιμένει με 
αγωνία έναν σπόρο για να ζωντανέψει. Κρατήστε αυτό τον οραματισμό για όσο το 
δυνατόν περισσότερο και μετά πείτε: 

Μήτρα της Θεάς... 
 

Αφήστε τη γλάστρα και κρατήστε το σπόρο στο χέρι σας και οραματιστείτε τη 
νέα ζωή που κοιμάται κουλουριασμένη μέσα στο σπόρο, σαν έμβρυο που περιμένει 
τη στιγμή της γέννησης του. Κρατήστε αυτό τον οραματισμό για όσο το δυνατόν 
περισσότερο και μετά πείτε: 

 
Σπόρε του Δυναμικού σε ονομάζω ___________ 

 
Βυθίστε αμέσως τους σπόρους στη γη και πείτε: 
 

Γόνιμη Μήτρα από Γη και από Νερό, 
Ενωθείτε, γεννήστε αυτό που επιθυμώ. 
Ο Ήλιος είναι Φωτιά και ο Άνεμος Αέρας 

Αυτό που θέλω το φέρνω σε πέρας 
 
Ρίξτε λίγο από το νερό/ουίσκι στους πρόσφατα φυτευμένους σπόρους σας και πείτε: 
 

Νερό από τη Θάλασσα, τους Ποταμούς και τη Ζωή, 
Όπως το επιθυμώ, έτσι να γενεί! 

 
Πιείτε το μικρό ποτήρι ουίσκι αφού κάνετε μια πρόποση στη Sheela Na Gig 

λέγοντας Slainte Mhaith (Σλάνθια Μάιθ) – «Καλή Υγεία» στα Ιρλανδικά. 
Όταν ανθίσει το φυτό σας, φροντίστε να το καλλιεργήσετε και  

παρακολουθήστε το να μεγαλώνει! 


