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Συνάντηση με την Cailleach 
 
Φέρτε τον εαυτό σας σε μια άνετη θέση, σε ένα μέρος όπου δεν θα σας 

ενοχλήσουν. Κλείστε τα μάτια σας και αρχίστε να εστιάζετε στην αναπνοή σας. 

Πάρτε βαθιές αναπνοές.  

Καθώς ο κόσμος γύρω σας διαλύεται, βρίσκεστε στην πλαγιά ενός λόφου. Ο 

αέρας είναι πολύ κρύος και το έδαφος κάτω από τα πόδια σας καλύπτεται από 

φρέσκο παχύ χιόνι. Ωστόσο, δεν νιώθετε το κρύο καθώς είσαι τυλιγμένοι με ένα 

ζεστό μάλλινο μανδύα που τον τραβάτε γύρω σας να σας τυλίξει σφιχτά.  

Ακούτε αλλά δεν ακούγονται ήχοι, μόνο η σιωπή μιας γης σε λήθαργο κάτω 

από το χιόνι. Ρίχνετε μια ματιά γύρω σας και παρατηρείτε το τοπίο, τα βουνά στο 

βάθος και τα σκόρπια μοναχικά δέντρα που στέκονται γυμνά με φόντο το χιόνι. Ο 

ουρανός είναι μπλε και ο αδύναμος χειμωνιάτικος ήλιος προσπαθεί να ζεστάνει τη γη.  

Καθώς κοιτάζετε γύρω σας, παρατηρείτε κάτι που μοιάζει με είσοδο σε μια 

σπηλιά και ένα ελαφρύ κύμα καπνού να βγαίνει από μέσα. Έτσι αρχίζετε να 

κατευθύνεστε προς αυτήν. Τα πόδια σας τσακίζουν το κατάλευκο χιόνι και η αναπνοή 

σας γίνεται ομίχλη καθώς αναπνέετε. Καθώς περπατάτε παρατηρείτε μερικά μεγάλα 

μαύρα κοράκια να κάνουν κύκλους ψηλά στο γαλάζιο ουρανό.  

Καθώς πλησιάζετε στην είσοδο της σπηλιάς μπορείτε να μυρίσετε τον καπνό 

από μια φωτιά με ξύλα, είναι σκοτεινά μέσα στη σπηλιά αλλά μπαίνετε διστακτικά. 

Μια φωνή σας φωνάζει από το εσωτερικό της σπηλιάς και σας προσκαλεί να μπείτε 

μέσα.  

Ακολουθείτε τη φωνή και τον καπνό από τη φωτιά για να δείτε μια 

ηλικιωμένη γυναίκα σκυμμένη πάνω από ένα καζάνι που κρέμεται πάνω από μια 

φωτιά με ξύλα. Σας γνέφει να καθίσετε.  

Κάθεστε για λίγο σιωπηλός, βλέποντας τον καπνό από τη φωτιά και τη γριά 

να ανακατεύει το περιεχόμενο του καζανιού. Μετά σταματά και έρχεται να καθίσει 

δίπλα σας. Πιάνει το χέρι σας στο δικό της και σας κοιτάζει. Τα μάτια της είναι 

γεμάτα γνώση και σοφία και είναι τόσο πολύ αρχαία που κρατά τα μυστήρια όλων 

των εποχών.  

Ρωτήστε την τι πρέπει να ξέρετε… ακούστε την απάντησή της πολύ 

προσεκτικά… Όταν τελειώσετε, βάζει το χέρι στην τσέπη της και σας δίνει ένα δώρο, 

μια υπενθύμιση για τα όσα έχετε πει. Το παίρνετε και την ευχαριστείτε.  

Όταν είστε έτοιμοι, την αποχαιρετάτε και σηκώνεστε, αφήνοντας τη ζεστασιά 

και το σκοτάδι της σπηλιάς χωρίς να κοιτάξετε πίσω. Περπατάτε πίσω από τη 

χιονισμένη πλαγιά μέχρι το σημείο όπου φτάσατε.  

Επιστρέψτε αργά και απαλά στο εδώ και τώρα, κουνήστε τα δάχτυλα των 

χεριών και των ποδιών σας και ανοίξτε τα μάτια σας. Πιείτε και φάτε κάτι ώστε να 

γειωθείτε και γράψτε το μήνυμα που σας έδωσε η Cailleach. 


