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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΘΕΑΣ 
 

Δημιουργήστε τον κατάλληλο ιερό χώρο (αναμένα κεριά, αρωματικά στικ 
κλπ) και καθίστε σε μια άνετη θέση. Το άναμμα τριών κεριών στα παραδοσιακά τρία 
χρώματα της θεάς —λευκό, κόκκινο και μαύρο— θα ήταν κατάλληλο για την 
παρακάτω εργασία. 

Κλείστε τα μάτια σας και αναπνεύστε βαθιά, χαλαρώνοντας το σώμα σας. 
Μπορείτε να επαναλαμβάνετε από μέσα σας το όνομα της θεάς, "Mor-Ri-Ghan", 
προκειμένου να ευθυγραμμιστείτε με τα μυστήρια της. 
 

Αφήστε τη ροή της αναπνοής σας να σας θυμίσει τις παλίρροιες, μέσα και έξω 
από εσάς και νιώστε σαν να κινείστε πάνω σε σκοτεινά νερά. Αντί να σας πάει σε ένα 
νησί, η ροή του σκοτεινού νερού σας φέρνει στο σκοτάδι ενός σπηλαίου. 

Το σπήλαιο είναι φωτισμένο με μικρά κομμάτια λαμπερού υλικού, σαν  
φωσφορίζουσες λειχήνες, αρκετά φωτεινό για να δει κανείς, αλλά εξακολουθώντας 
να κρύβει το εσωτερικό του στη σκιά. 

Φτάνετε στη στεριά και βρίσκετε σταθερό έδαφος μέσα στον κόσμο του 
σκότους καθώς περπατάτε καθοδηγούμενοι από μικροσκοπικά φώτα. Τα φώτα σας 
οδηγούν σε μια γυναίκα πολεμίστρια, που ακονίζει τη λεπίδα της. Ντυμένη στα 
κόκκινα, είναι η Badb Catha, το Κοράκι της Μάχης. Είναι η προετοιμασμένη 
πολεμίστρια και η προφήτισσα. Σας καλωσορίζει και σας ρωτά τα σχέδια της μάχης 
σας και τα σχέδια της ζωής σας. Τι της λέτε; Σας πιάνει απότομα το χέρι και διαβάζει 
την παλάμη σας, προβλέποντας τη μοίρα σας στη μάχη της ζωής. Όταν τελειώσει, σας 
οδηγεί πίσω στο φως των λειχηνών, ένα φως που σας οδηγεί στο σκοτάδι. 
 

Μια δεύτερη φιγούρα εμφανίζεται μπροστά σας. Ντυμένη με μαύρο φτερωτό 
μανδύα, με κόκκινες ανταύγειες πλεγμένες στα κατά τα άλλα κατάμαυρα μαλλιά της, 
η Macha σας περιμένει. Ποια Macha είναι; Η Macha του Partholon; Η Macha του 
Nemed; Η μεγάλη μάγισσα Macha της Tuatha de Dannan; Η Macha των Διδύμων; Ή 
η Βασίλισσα Macha Mongruad; 

Η Macha κρατά κάτι στα χέρια της που δεν μπορείτε να δείτε. Γυρίζει να σας 
δείξει, και είναι το δικό σας κομμένο κεφάλι. Σας το παρουσιάζει για να 
αντιμετωπίσετε τη δική σας θνητότητα. Όπως αυτή, θα έχετε πολλές άλλες 
ενσαρκώσεις, αλλά η καθεμία από αυτές θα φτάσει στο τέλος της. Αυτή είναι η μόνη 
υπόσχεση που έχει να σας δώσει. Ό,τι ζει πρέπει να πεθάνει. Ό,τι πεθαίνει έχει ζήσει. 
Όλα προέρχονται από τη γη και θα επιστρέψουν στη γη. Όλα θρέφουν τα χλοερά 
χωράφια της Θεάς. Εκμεταλλευτείτε αυτή την στιγμή για να μιλήσετε στη Θεά 
Macha, τη θεά με το σκούρο φτερωτό μανδύα, για τη ζωή και το θάνατο. 
 

Και πάλι, όταν τελειώσετε, η Θεά σας στέλνει εμπρός στο φωτεινό μονοπάτι. 
Η φωτεινότητα του μονοπατιού αρχίζει να συγκεντρώνεται και να παίρνει μορφή, 
σχηματίζοντας μια απόκοσμη φιγούρα λευκού φωτός. Η Λευκή Κυρία είναι η 
Nemain, η Κυρά της τρομερής μανίας. Αρχίζει να θρηνεί και να κλαίει, και αυτό το 
νιώθετε στο αίμα σας. Αυτό που φοβάστε έρχεται μέσα σας. Τι φοβάστε; Από τι 
κρύβεστε; Τι κινεί τον τρόμο στην καρδιά σας και σας κάνει να πανικοβάλλεστε; 
Ποιο είναι το δηλητήριο που κουβαλάτε μαζί σας; Σας το αποκαλύπτει. 

Καθώς αντιμετωπίζετε τον φόβο σας, η κραυγή της στρέφεται πάνω του. Σας 
βοηθάει να τον διαλύσετε. Γίνεται μικρός και λιγότερο σημαντικός. Παίρνετε τον 
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έλεγχο και τον καταλαβαίνετε καλύτερα. Είστε σε θέση να κυριαρχήσετε στον φόβο 
σας, αντί να σας κυριαρχήσει. Ηρεμεί και σιωπά από την μανιασμένη της οργή και 
σας μιλάει για τους φόβους σας. 

Το φως της εξαφανίζεται, όπως οι φόβοι σας, και σας οδηγεί πίσω, καθώς 
συνειδητοποιείτε ότι έχετε περπατήσει ε΄να ολόκληρο κύκλο πίσω στο σημείο που 
ξεκινήσατε, για να ταξιδέψετε πίσω στο νερό. Αφήνεστε να προχωρήσετε με τα 
ρεύματα του νερού, βγαίνοντας από τη σπηλιά. 

Παραδίνεστε στις ρυθμικές παλίρροιες μέσα και έξω. Το μέσα και το έξω της 
θάλασσας, της αναπνοής σας και του Σύμπαντος. Νιώστε την επίγνωσή σας να 
επιστρέφει από το νερό πίσω στο σώμα και την αναπνοή σας. Νιώστε τα δάχτυλα των 
χεριών και των ποδιών σας. Πάρτε τρεις βαθιές αναπνοές και εκπνεύστε δυνατά. 
Ανοίξτε τα μάτια σας και επιστρέψτε τη συγκέντρωσή σας πίσω στον κόσμο γύρω 
σας. Γειώστε τον εαυτό σας όσο χρειάζεται και καταγράψτε την εμπειρία. 


