
Konstantinos Samanos                                                                                   Φθινοπωρινή Ισημερία   2020

Τελετουργικό Ευγνωμοσύνης

Για πολλούς παγανιστές, το φθινόπωρο είναι μια καλή στιγμή να πουν “ευχαριστώ”. 
Ειδικότερα υπάρχει και στην Αμερική το έθιμο των Ευχαριστών τον Νοέμβριο όπου φίλοι και 
οικογένεια θα οργανώσουν γεύματα και θα εκφράσουν τις ευχαριστίες τους για διάφορα πράγματα 
μέσα στο χρόνο. Στην φετινή γιορτή του Mabon μπορείτε να βιώσετε και να εκφράσετε αυτό το 
συναίσθημα ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης μέσα από ένα σύντομο τελετουργικό που φέρει το δικό 
σας προσωπικό τρόπο έκφρασης.

Πριν ξεκινήσετε, διακοσμήστε το βωμό σας με σύμβολα της Mabon. Μπορεί να θέλετε να 
επιλέξετε αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν την αφθονία, όπως:

• Ένα κερί. Το χρυσό ή το πράσινο είναι προτιμότερο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ένα άλλο χρώμα εάν σημαίνει αφθονία για εσάς.

• Έλαιο Ευγνωμοσύνης που φέρει τις δονήσεις της Mabon. Η παρασκευή του είναι απλή: 
▪ 1/8 φλιτζανιού έλαιο βάσης της επιλογής σας 
▪ 5 σταγόνες τριαντάφυλλο
▪ 2 σταγόνες έλαιο βέτιβερ, 
▪ 1 σταγόνα έλαιο αγριμονιάς 
▪ μια πρέζα σκόνη κανέλας.

• Καλάθια φρούτων, όπως μήλα ή σταφύλια. Αυτά σχετίζονται με τη συγκομιδή του 
φθινοπώρου και θα σας είναι εύκολο να τα αποκτήσετε σε κάποια λαική ή οπωροπωλείο.

• Μια Cornucopia (κέρας αφθονίας) συμβολίζει τη γενναιοδωρία της εποχής.
• Μια μαντάλα αφθονίας, την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε μόνοι σας. Μπορείτε να τη 

σχεδιάστε ή ακόμα και να τη ζωγραφίστε 
• Χρώματα που σχετίζονται με την αφθονία, όπως το χρυσό και το πράσινο.
• Σύμβολα πραγμάτων για τα οποία είστε ευγνώμονες, όπως η υγεία σας ή η καριέρα σας.
• Φωτογραφίες της οικογένειας και των φίλων σας που σημαίνουν πολλά για εσάς.

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να δημιουργήσετε ιερό χώρο. Σίγουρα δεν είναι απαραίτητο,
αλλά μπορεί να νιώσετε ότι προσθέτει μια αίσθηση τελετουργικού στο σκηνικό σας.

Καθώς ξεκινάτε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε την αφθονία στη ζωή σας. Όταν 
λέμε αφθονία, θυμηθείτε ότι δεν σημαίνει απαραίτητα υλικό ή οικονομικό κέρδος! Μπορεί να είστε
άφθονοι εάν έχετε φίλους που σας αγαπούν, μια ικανοποιητική οικογενειακή ζωή ή μια 
ικανοποιητική καριέρα. Σκεφτείτε τα πράγματα που έχετε για τα οποία είστε ευγνώμονες. Ποιες 
είναι οι ευλογίες σας για τις οποίες είστε ευγνώμονες; Αυτά είναι τα πράγματα στα οποία θα 
εστιάσετε σε αυτό το τελετουργικό. Καθώς σκέφτεστε αυτά τα πράγματα, επαλείψτε το κερί με 
Έλαιο Ευγνωμοσύνης (εφόσον το έχετε φτιάξει) και, στη συνέχεια, ανάψτε το στο τραπέζι του 
βωμού ή στο χώρο εργασίας σας.

Εάν έχετε μια ιδιαίτερη θεότητα με την οποία συνδέεστε και που σχετίζεται με την 
ευγνωμοσύνη, ίσως θελήσετε να καλέσετε αυτόν τον θεό ή θεά και να τους εντάξετε στον πεδίο 
εργασίας σας. Εάν όχι, και αυτό είναι επίσης εντάξει - μπορείτε να εκφράσετε την ευγνωμοσύνη 
σας στο ίδιο το σύμπαν.

Καθίστε στη μια πλευρά του τραπεζιού, και αρχίστε να λέτε τα πράγματα για τα οποία είστε 
ευγνώμονες και γιατί. Για παράδειγμα πείτε:

www.wyrdwalkers-path.com
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Είμαι ευγνώμων για την υγεία μου, γιατί μου επιτρέπει να αισθάνομαι καλά.
Είμαι ευγνώμων για τα παιδιά μου, που με κράτησαν νέα.
Είμαι ευγνώμων για την καριέρα μου, γιατί κάθε μέρα πληρώνομαι για να κάνω αυτό που μου

αρέσει.
Είμαι ευγνώμων για τη δουλειά μου, γιατί μπορώ να ταΐσω την οικογένειά μου.
Είμαι ευγνώμων για τον κήπο μου, γιατί μου προσφέρει φρέσκα βότανα.

και ούτω καθεξής, έως ότου έχετε εκφράσει την ευγνωμοσύνη σας για τα πάντα στη ζωή σας.

Εάν κάνετε αυτό το τελετουργικό με μια ομάδα, κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικό του κερί 
και να αναγνωρίσει τα δικά του πράγματα για τα οποία είναι ευγνώμων.

Αφιερώστε μερικά ακόμη λεπτά για να διαλογιστείτε στη φλόγα των κεριών και να 
εστιάσετε στην έννοια της αφθονίας. Ενώ σκέφτεστε πράγματα για τα οποία είστε ευγνώμονες, 
ίσως θελήσετε επίσης να λάβετε υπόψη σας τους ανθρώπους στη ζωή σας που είναι ευγνώμονες 
απέναντί σας, για τα πράγματα που έχετε κάνει. Αναγνωρίστε ότι η ευγνωμοσύνη είναι ένα δώρο 
που συνεχίζει να δίνεται και ότι η αναγνώριση των ευλογιών κάποιου είναι κάτι το σημαντικό , 
γιατί μας θυμίζει πόσο πραγματικά τυχεροί είμαστε.

Σημείωση: Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι ένα από τα πράγματα σχετικά με το 
να είμαστε ευγνώμονες είναι ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που μας έχουν κάνει 
ευτυχισμένους να γνωρίζουν ότι το έχουν κάνει. Εάν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος που θέλετε να
ευχαριστήσετε για τα λόγια ή τις ενέργειές του, θα πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να τους το 
πείτε άμεσα, αντί απλώς να κάνετε ένα τελετουργικό που δεν θα το μάθουν ποτέ. Στείλτε ένα 
μήνυμα, πάρτε τους τηλέφωνο ή πείτε τους αυτοπροσώπως πόσο εκτιμάτε τι έχουν κάνει για εσάς.

www.wyrdwalkers-path.com


