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Réamhrá 

Fáilte go dtí an ceathrú ceacht. Agus muid ag bogadh ar aghaidh, gheobhaidh tú na 
cleachtaí níos doimhne. Is é an bealach is fearr le foghlaim a dhéanamh agus 
cabhraíonn sé freisin le d’fhorbairt spioradálta phearsanta. Tugaimid na príomh-
chomhábhair duit, ach tá an méid a dhéanann tú astu uathúil duit féin. Is é spiorad 
na rudaí atá tábhachtach, ní foghlaim fíricí. Bíonn na fíricí ar fáil i gcónaí le breathnú 
siar orthu agus, uaireanta, is é an bealach is fearr le rudaí a mheabhrú ná an 
fhaisnéis a roinnt le daoine eile. Mar sin bíodh drogall ort a roinnt. Chomh maith leis 
sin, má tá cairde agat a shíleann tú a mbeadh suim acu ann, táimid an-fháilteach. 

Beannacht libh go léir. 

Filtiarn 

  



Na Ceiltigh 

Díreach roimh na Ceiltigh, tháinig muintir an Eascra go dtí an Bhreatain timpeall 
2700-2500 RC, ag meascadh go síochánta leis an gcultúr Neoiliteach a bhí ann 
agus ag glacadh a gcearc. Thug siad cleachtais adhlactha nua leo ionas go gcuirfí 
barraí nó tumuli níos lú in ionad barraí nó cairn fada Neoiliteacha. Thug siad teicnící 
nua miotalóireachta leo freisin, i gcopar agus in ór. Tháinig siad ó shochaí a shín ar 
fud na hEorpa (ag clúdach Iberia ar fad, an chuid is mó den Ghearmáin, agus 
tuaisceart agus deisceart na Fraince gan an Massif Lárnach a áireamh). 

Thug muintir an Eascra sochaí a bhí sin bunaithe ar cheannaire fireann isteach inar 
tháinig an laoch-laoch aonair ar an bhfigiúr ba thábhachtaí agus ba chumhachtaí, ag 
teacht in áit na sochaí egalitaraigh a bhí ann a thóg Stonehenge. Fuair siad a n-
ainm, a thugtar uaireanta mar Bell Beaker Folk, trína n-úsáid as líon mór cupán óil ar 
a dtugtar eascra. D'úsáid seandálaithe adhlacthaí leis na potaí seo in éineacht leis 
na mairbh chun fás agus leathnú mhuintir na n-eascra a thaifeadadh. 

Ní ionradh ar dhaoine nua a bhí iontu, 
bhí sní isteach mionlach rialaithe nua ag 
muintir an Eascra ar an mbealach 
céanna le tonnta níos déanaí de theacht 
na gCeilteach. Feirmeoirí agus 
boghdóirí a bhí iontu, ag caitheamh 
gardaí láimhe cloiche chun a n-arm a 
chosaint ar ghreim na sróine. Ba iad na 
Béicéirí i ndáiríre a thug isteach an 
teach cruinn, a macalla i gcruth na 

gcearc agus na dumhaí bara, a rinne a gcuid potaireachta sainiúil féin, agus a tháirg 
na chéad bhaill éadaigh fite sa Bhreatain. Thug siad isteach freisin an chéad deoch 
alcólach ar a dtugtar, cineál móin bunaithe ar mil. Rinne na dúchasaigh aithris orthu, 
agus mar sin laistigh de thréimhse réasúnta gearr bhí gach duine mar dhaoine Béic, 
daoine nua agus dúchasaigh araon. 

Tháinig an chéad tonn de lonnaitheoirí Ceilteacha sa Bhreatain i dtréimhse na Cré-
umhaoise Déanach, idir 1500 RC ar a luaithe go dtí timpeall 1000 RCh. Cosúil le 
muintir an Eascra, ba lonnaitheoirí síochánta iad. Bhí na daoine a tháinig go luath sa 
Cheiltis ina bhfócas níos déanaí ar thraidisiún seanbhunaithe ríthe a mhaígh pobail 
Cheilteacha iar-Rómhánacha na Breataine. Leathnaigh Geoffrey of Monmouth ina 
Stair ar Ríthe na Breataine, ar obair le Nennius agus rinne sé iarracht ríthe uile na 
Breataine a bhí i gceannas idir teacht Brutus agus na Briotanaigh timpeall 1100 RCh 
go dtí AD 689 a liostáil agus deireadh iarrachtaí Gwynedd chun faigh ar ais an 
chríoch a chaill na hAngla-Shacsánaigh. 

Bhí na daoine a tháinig go luath ina rialóirí ar threibheanna Ceilteacha na Breataine 
(ag tosú i ndeisceart agus in oirthear na Breataine i dtosach agus ag obair ó 
thuaidh). Ba iad na rialóirí ba láidre dá ngrúpaí treibhe féin agus bhí siad ar ard-
rítheacht thar an gcuid eile. Feidhmíodh a ndualgas mar ard-rí chun treibheanna a 
aontú in amanna éigeandála, mar shampla nuair a tháinig Julius Caesar i dtír i 55 
agus 54 RCh. Taispeánann an stair gur rialaigh ríthe agus banríonacha ar 
threibheanna éagsúla. 



Bheadh siad ag traenáil le laochra a dtreibhe agus iad a threorú chun catha, ach 
chun a gcuid treibheanna a chosaint. Ba laochra fíochmhara iad na Ceiltigh, ach mar 
chosantóirí a dtreibhe agus na ríochta amháin. 

Bhí ríochtaí Ceilteacha réamh-Rómhánacha, ré laochra mar bhunús i gcónaí 
d’oidhreacht sinsear ríthe Ceilteacha iar-Rómhánacha níos déanaí. Cé go raibh sé 
finscéalach den chuid is mó go dtí na tréimhsí Rómhánacha agus iar-Rómhánacha, 
agus aird á tabhairt ar an tábhacht a chuir an rang laochra Ceilteach ar líneáil, chuir 
sé leis an traidisiún a bheith in ann sinsear duine a aithris, b’fhéidir go bhfuil 
ainmneacha ríthe agus banríonacha arna dtiomsú ag Geoffrey cruinn liosta. 

Mar sin féin, níor fhág Ceiltigh na hIarannaoise aon taifid i scríbhinn, agus is dócha 
gur chaill na Briotanaigh iar-Rómhánacha cuid mhór de na taifid a bhí acu tar éis 
ionradh na Sacsanach, is beag is féidir de seo a chruthú riamh. Is meastacháin 
gharbh iad dátaí na ríthe, agus ríomhtar iad ar ais ó ríthe arda ar a dtugtar. Is creat 
iad do na fíricí aitheanta faoi lonnaíocht Cheilteach na Breataine. 

Seo cúpla ceann de na luath-rialóirí is cáiliúla sa Bhreatain: - 

Brutus c. 1115 RC (ríthe ar feadh 23 bliana) 

Bhunaigh Brutus cathair ar bhruach na Thames a ainmníonn sé New Troy, ‘is é sin, 
Trinovantum’ (ar an gcaoi sin ag nascadh an treibh níos déanaí de na Trinovantes 
leis an réigiún atá faoina smacht sa chéad haois RC). Is anseo a chaitear ‘Coróin an 
Oileáin’, sa talamh ar a tugadh Albion ach atá ainmnithe anois mar an Bhreatain i 
ndiaidh Brutus féin. Roinneann sé an talamh idir a thriúr mac. Faigheann Albanactus 
(Albanac) Albany (Albain), agus gnóthaíonn Kamber Cambria (an Bhreatain Bheag). 
Faigheann an duine is sine, Locrinus, Sasana (Logris nó Loegria, cosúil le Sasana ó 

dheas ón Humber agus an-chosúil leis na 
ceantair faoi rialú sibhialta sa Bhreatain 
Rómhánach, i ndeisceart agus in oirthear 
Leirof, criosanna míleata na Breataine Bige 
agus an tuaiscirt, a thaispeántar ar na 
léarscáileanna thíos sa tréimhse AD 43-84). 

 

•  



Leir c.843 RC Ríthe ar feadh 60 bliain. 

Is é Leir ábhar dhráma William Shakespeare, ‘King Lear’, agus taispeántar litriú 
Shakespearian ainmneacha a iníonacha i ndiaidh na leaganacha Ceilteacha níos 
bunaidh thíos. Is é Leir bunaitheoir traidisiúnta Caer Leir (nó Caer Lerion, Leicester 
nua-aimseartha). 

Radharc ó King Lear, William Shakespeare 

Tugtar Albany agus Corn na Breataine dá iníonacha Goronilla agus Riganna faoi 
seach nuair a chinneann Leir a ríocht a roinnt i measc a shliocht (mar is gnách, ach 
an uair seo roimh a bhás). Cuirtear Cordaella as an mBreatain as gan a hathair a 
mholadh nuair a chuirtear ceist air. Lorgaíonn sí dídean lena tuismitheoirí altrama, 
Maglocun agus a bhean chéile, agus tugtar go Rí Aganippus í i gcuid 
neamhaitheanta de Ghaol. Tá Cordaella agus Aganippus pósta go luath. Faigheann 
Goronilla Logris agus gnóthaíonn Riganna Cambria, agus ba chóir go ndeachaigh an 
bheirt acu chuig a deirfiúr is óige. 

Tá Leir tar éis tarraingt siar ón saol poiblí, ach tá Goronilla agus Riganna frustrach ar 
a chuid iarrachtaí chun a theaghlach agus a banda a chothabháil. Déanann an péire 
a stádas a scriosadh go dtí nach mbeidh aon rud aige seachas na bardaí is ísle. 
Téann sé go Gaul, go ‘an áit a raibh Aganippus ina rí’ (treibh shonrach Gailíseach is 
dócha - tugtar ceann de na dhá rí dhéag a rialaigh Gallia air uaireanta), agus 
lorgaíonn sé maithiúnas ó Cordaella. Agus an péire athaontaithe go croíúil, ardaíonn 
siad arm agus ruaig siad Goronilla agus Riganna i gcath. Cuirtear Leir ar ais ar a 
ríchathaoir agus éiríonn le Cordaella é. 

Cunedagius c.750 RC Ríthe ar feadh 33 blian 

Tá Cunedagius dátaithe ag Geoffrey of Monmouth go dtí an tréimhse inar bhunaigh 
Romulus cathair na Róimhe agus an fáidh Íseáia ag airí do na hIosraeligh. Ciallaíonn 
Cunedagius ‘cú (nó madra) [an dia] Dadga’. 

  



Seo freisin an tréimhse ina dtosaíonn an Iarannaois ag teacht go dtí an Bhreatain, a 
tugadh isteach in éineacht le níos mó lonnaitheoirí Ceilteacha. Taispeánann suíomh 
Caerau sa chríoch níos déanaí de na Silures fianaise air seo, cé gur dócha go bhfuil 
scaipeadh tosaigh na núíosach Ceilteach teoranta don chósta theas agus thoir theas 
sula mbogann sé intíre. Is féidir, leis an gcuid is mó de dheisceart na Breataine atá i 
seilbh na gCeilteach, go bhfreagraíonn dúchasaigh réamh-Ind-Eorpacha an iarthair 
agus an tuaiscirt don bhagairt trí chosaintí a thógáil ina bhfuil na dul chun cinn 
teicneolaíochta is déanaí, atá tipiciúil dóibh siúd a fheictear ag Caerau. Chuirfeadh 
úsáid arm iarainn na cinn cré-umha in ionad na n-arm cré-umha níos gasta, agus 
mhairfeadh pócaí réamh-Ind-Eorpacha agus seasfadh siad mar a dhéanann 
Rómhánaigh-Bhriotanacha níos déanaí in aghaidh dul chun cinn Angla-Shacsanach, 
agus na dúchasaigh ag glacadh leo gnéithe d’airm agus teicnící troda na núíosach 
mar ábhar marthanais (d’fhéadfadh an Votadini a bheith ina shampla de seo). Slí 
amháin nó slí, de réir a chéile tagann teanga Cheilteach agus claimhte diana iarainn 
in áit na teanga dúchais agus claimhte cré-umha boga ar fud na tíre le linn na 250 
bliain atá romhainn. 

Lludd Llaw Ereint (an Lámh Airgid) c.80 RC 

Is é Lludd Llaw Ereint, atógáil chathair Trinovantum, a athainmnítear mar Lludd’s 
Dun, nó Londain, ina onóir. Tar éis a bháis tá sé curtha ag Porthlud (Ludgate nua-
aimseartha i gCathair Londain). Tá a bheirt mhac, Androgeus agus Tenvantius, fós 
óg agus éilítear mac eile, Amalach nó Afallach mar bhunaitheoir na dteaghlach 
rialaithe níos déanaí de Powys agus Gwynedd, agus mar sin gnóthaíonn deartháir 
Lludd, Cassivellaunus, an rítheacht ard. 

Bhí Cassivellaunus i gceannas ar an ionsaí cosanta i gcoinne fórsaí ionracha Julius 
Caesar. 

 



Bran Fendigaid (an Beannaithe) c.30 RC 
 
Le feiceáil i roinnt de na Triadaí Breatnaise, tá Bran Fendigaid, Bran an Beannaithe, 
mac Lir, a thagann ó áiteanna níos faide ó na tonnta, as an Talamh Beo (Éire). 

Éiríonn le Bran ard-rí agus tagann Matholug, rí na hÉireann, chuige, a iarrann lámh a 
dheirfiúr Branwen i bpósadh. Tógtar Branwen ar ais go hÉirinn áit a dtugann sí mac, 
Gwern. Insult a íocann Matholug leis na Emnissien trioblóideacha ar a intinn mar sin, 
ar áiteamh a chomhairleoirí, coinsínítear Branwen i mbraighdeanas ina chistiní. 
Nuair a chloiseann Bran é seo, treoraíonn sé óstach tréan a bhuaileann rí na 
hÉireann. Fágtar a mhac, Caradoc, i gceannas sa Bhreatain. In ainneoin suaimhnis 
idir Bran agus Matholug, pléascann troid bhreise, scrios an dá thaobh agus fuair bás 
Bran, Emnissien, Gwern, Matholug agus, sa deireadh, Branwen. Ní mhaireann ach 
Manadan le cúpla leantóir chun ceann naofa Bran a thabhairt ar ais go dtí an 
Bhreatain chun é a adhlacadh sa Sliabh Bán ag féachaint síos an Thames chun na 
farraige. Cé go bhfanfaidh an ceann i bhfeidhm, cosnófar an Bhreatain ó ionradh ó 
cheann ceann na farraige. 

  



Na Mhac Tíre 

Bhí daoine agus madraí ina gcompánaigh leanúnacha i bhfad sular shocraigh ár 
sinsir i sráidbhailte agus thosaigh siad ag fás barraí 10,000 bliain ó shin. D'éirigh le 
comhpháirtithe le madraí luatha agus pórtha luatha madraí sealgairí homo sapiens a 
dhéanamh. 

 

Fear uaimh ag déanamh cairde le mac tíre óg 

Roimhe seo, ceapadh go raibh madraí ceansaithe ag obair ar fheirmeacha. Mar sin 
féin, tá fianaise mhéadaitheach ann gur cairde agus bailitheoirí cairde iad madraí 
agus madraí ar dtús, seachas feirmeoirí. Chabhraigh ár gcairde fionnaidh le 

carnabhóirí eile a fhiach agus a 
choinneáil ar shiúl. Éilíonn údar 
amháin daoine agus madraí a tháinig 
le chéile chun Neanderthals a chur as 
feidhm. Tugann Skoglund le fios gur 
lean an husky Siberian ainmnithigh 
trasna Dhroichead Talún Bering, ag 
bailiú DNA mac tíre ar an mbealach. 

“B’fhéidir go mbeadh sé tairbheach 
dóibh géinte a bhí oiriúnaithe don 
timpeallacht ard Artach seo a ionsú,” 
a dúirt Skoglund. 



Cén fáth a mealltar tú go pearsanta chuig na mhc tíre? Tá eolas ag duine ar bith a 
bhfuil madra aige ar an staire hypnotic, súil go súil a nascann linn láithreach. Fiú 
amháin ar ghrianghraf meallann an stare muid. 

Léiríonn an cuma ar aitheantas frithpháirteach idir daoine agus madraí agus mhac 
na tíre na mílte bliain d’éabhlóid agus is banna é atá cláraithe inár gceimic choirp. 
Scaoileann speicis daoine agus madraí hormón ar a dtugtar ocsaitocin nuair a 
fhéachann siad ar shúile a chéile. Seo an hormón céanna a scaoiltear nuair a 
fheiceann máthair an duine a leanbh. Léirigh staidéar sa tSeapáin gur scaoileadh 
leibhéil níos airde ocsaitocin le linn teagmhála súl go súl ná le linn peitreal nó cainte. 
Is iad na súile i ndáiríre an fhuinneog dár n-anamacha ceangailte. 

Léirigh tochailt madraí fós idir 5,000 agus 8,000 bliain d’aois ag Loch Baikal, an 
tSibéir, gur adhlacadh madraí taobh le daoine i reiligí. Tugann sé seo le tuiscint go 
raibh an-mheas ag madraí ar dhaoine. 

“Bhí na madraí á gcóireáil díreach cosúil le daoine nuair a fuair siad bás,” a deir 
Robert Losey, seandálaí ó Ollscoil Alberta. "Bhí siad á gcur go cúramach in uaigh, 
cuid acu ag caitheamh coiléar maisiúil, nó in aice le míreanna eile cosúil le spúnóga, 
agus an smaoineamh ann go bhféadfadh anamacha agus saol eile a bheith acu." I 
gcás amháin fuarthas fear curtha san uaigh chéanna lena dhá mhadra, ceann ar 
gach taobh. “Ar fud an domhain feiceann tú go bhfuil níos mó adhlacthaí madraí sa 
réamhstair ná aon ainmhithe eile, lena n-áirítear cait nó capaill. Is cosúil go raibh áit 
an-speisialta ag madraí i bpobail dhaonna san am atá thart. Chomh luath agus a 
fheicimid iarsmaí cnámharlaigh a bhfuil cuma an mhadra nua-aimseartha orthu - 
abair 14,000 bliain ó shin - feicimid madraí á gcur. " 

Trí anailís cheimiceach a dhéanamh ar chnámha madraí, bhain Losey de thátal as 
gur tugadh an bia céanna do mhadraí Loch Baikal agus a bhí ag daoine. “Go luath tá 
fianaise ann a thabharfadh le tuiscint go raibh grá agus cúram ag a gcuid madraí ar 
an mbealach céanna a dhéanaimid anois, ach ba chompánaigh oibre iad freisin, a 
raibh baint acu lenár gcúraimí laethúla go léir,” a deir sé. “Na mílte bliain ó shin bhí 
lapdogs ann fiú - bhí na Rómhánaigh acu. Is léir gur thosaigh daoine ag pórú madraí 
le fada chun críocha ar leith. " 

  



Na Bardaí 

Nuair a fhéachaimid ar shean-scéalta Ceilteacha, is minic a bhíonn teachtaireacht 
taobh thiar den scéal. Mar is amhlaidh le gach miotaseolaíocht, fabhalscéalta, nó 
finscéalta is gnách go mbíonn ceachtanna le foghlaim, seachas an scéal bunúsach. 
Tá cur amach ag a lán againn, mar shampla, ar chosúlacht mhaith na Samárach sa 
Tiomna Nua a léiríonn grá do chomharsana, is cuma cén cúlra atá acu. Agus is 
minic a oibríonn scéal maith ar dhá leibhéal nó níos mó. 

Is iad téamaí coitianta i scéalta Ceilteacha ná rabhaidh a thabhairt (go háirithe ó 
fhórsaí osnádúrtha), nó bíonn iarmhairtí os a gcomhair. Scéal gan am faoi bhua 
maith faoin olc agus faoi chosaint talún, conquests, ach i gcónaí le dóchas. Sampla 
maith de seo is ea concas an Fir Bolg leatromach ag an mistéireach Tuatha De 
Danaan. Bhí tiontaithe Críostaí Ceilteacha freagrach i ndáiríre as go leor cuntas ársa 
a chur i scríbhinn, le naisc bhreise ón mBíobla. Mar sin inniu, tá roinnt Christo-Druids 
ann fós, a fheiceann na cosáin comhoiriúnach, cé gur dócha go bhfuil níos mó ná 
Drugaí págánacha iontu. Mar sin féin, chaomhnaigh Críostaithe a lán cleachtas 
págánach agus go dtí teacht na puritánach mar Chromail is beag coimhlint a bhí ann 
idir scéalta eaglaise agus Ceilteacha. 

Cnuasach dánta is ea an Lebor Gabála Érenn (go litriúil “Leabhar Tógála na 
hÉireann”), ar a dtugtar “The Book of Invasions” i mBéarla agus tá stair leath-
mhiotaseolaíoch na hÉireann ó chruthú an domhain go dtí na Meánaoiseanna. 
Insíonn sé faoi Éirinn a bheith socraithe sé huaire ag sé ghrúpa daoine. 

 

Cessair á Fitzpatrick 

  



Ba í Cessair ceannaire ban na gcéad áitritheoirí in Éirinn, roimh thuilte an Bhíobla 
(iarracht ar scéal níos luaithe a Chríostaíocht). Ba iníon í le mac neamh-Bhíobla 
Noah Bith agus a bhean Birren. Nuair a dhiúltaítear áit do Noah’s Ark do dhaoine, 
deir Cessair leo idol a dhéanamh chun comhairle a chur orthu. Deir an idol leo éalú 
ón tuile trí sheoltóireacht go hÉirinn. Tugann trí long faoin turas fada seo. Mar sin 
féin, nuair a dhéanann siad iarracht teacht i dtír, cailltear dhá cheann de na longa. Is 
iad na marthanóirí Cessair, daichead a naoi mná eile agus gan ach triúr fear; Fintan 
mac Bóchra, Bith agus Ladra. Thuirling siad in Éirinn 40 lá roimh an tuile, i 2361 RC 
agus roinn siad na mná eatarthu. Mar sin féin, faigheann Ladra agus Bith bás go 
luath. Tá Fintan fágtha ach ritheann sé ar shiúl toisc nach bhfuil sé in ann déileáil. 
Tagann tuilte an Bhíobla agus ní mhaireann ach Fintan. Athraíonn sé ina bhradán, 
ansin ina iolar agus ina seabhac agus tá sé ina chónaí ar feadh na mílte bliain, sula 
dtéann sé ina fhear arís agus déanann sé stair na hÉireann a thuairisciú. 

Deir scéal níos luaithe, a fuarthas de réir cosúlachta sa lámhscríbhinn caillte Cin 
Dromma Snechtai ón 8ú haois, gurbh í Banba a tháinig go hÉirinn lena beirt 
deirfiúracha, a dtrí chompord agus caoga bean. Triúr de bandia talún ab ea Banba, 
Fódla agus Ériu agus ba iad a bhfir chéile Mac Cuill (mac coll), Mac Cecht (mac an 
céachta) agus Mac Gréine (mac na Gréine). B’fhéidir go bhfuil Fintan / Mac Cuill 
ceangailte le Bradán na hEagna, a d’fhoghlaim muid faoi i gceacht Druid na 
seachtaine seo caite ar slata. 

    
Neidín, Contae Chiarraí 

  



Is é an dara grúpa lonnaitheoirí ná Partholón agus a leanúna ón nGréig. Mac le Sera 
mac Sru mac ab ea Partholón, ar de shliocht Magog mac Japheth mac Noah é. 
Partholón, in éineacht lena bhean Delgnat, a dtriúr mac; Slanga, Rudraige agus 
Laiglinne agus a mná céile faoi seach; Sheol Nerba, Cichba agus Cerbnad chomh 
maith le míle leantóir go hÉirinn tríd an tSicil agus an Iberia. Is cosúil gur tháinig siad 
i dtír ag Inber Scéne (Neidín i gContae Chiarraí) 312 bliain tar éis na tuile. Blianta 
fada tar éis socrú a dhéanamh ar Partholón agus a dhaonra iomlán de 5000 fear 
agus 4000 bean bás de phlá thar sheachtain amháin, i Senmag (Tallaght nua-
aimseartha). 

Tagann an tríú grúpa lonnaitheoirí 30 bliain ina dhiaidh sin faoi stiúir Nemed, ar de 
shliocht Noah iad freisin trí Sera. Is garmhac mór Sera é, is é Agnoman na Scythia, 
mac Piamp, mac Tait (bhí an-tábhacht ag baint le ginealas sa Mheán-Aois agus ba 
chuid de ról Bardic sa Mheán-Aois ginealas a thaifeadadh). Ní raibh aon duine ina 
gcónaí in Éirinn ó d’éag na Muintir (daoine) Partholóin den phlá. Sheol an Muintir 
Nemid ó Mhuir Chaisp i 44 long, ach sroicheann an t-aon Nemed’s Éire tar éis bliana 
suaite go leith ar muir i 1731 RCh. Tá a bhean Macha, a cheathrar mac in éineacht 
leis; Starn, Iarbonel, Annind, agus Fergus ‘Red-Side’, agus paisinéirí eile. Faigheann 
a bhean bás díreach dhá lá dhéag tar éis dóibh teacht agus tá sí curtha ag Ard 
Mhacha (Ard Mhacha). 

Éiríonn na Nemed go forleathan ar fud na hÉireann agus phléasc ceithre lough ón 
talamh, lena n-áirítear Lough Annind, a ainmníodh i ndiaidh mac Nemed, ó phléasc 
sé ón talamh nuair a bhí uaigh Annind á thochailt. Glanann an Muintir Nemid dhá 
mhachaire dhéag in áiteanna ó Chonnacht, Tethbae, Airgíalla, Brega, Laighean agus 
Cúige Mumhan. Tógann siad dhá dhún ríoga i Semne agus in Uí Nialláin freisin. 

 

Nemedians ag troid le Fomorians 

Bhuaigh Nemed ceithre chath in aghaidh na bhFomorians mistéireach ag Ros 
Fraechain (ina maraítear ríthe Fomorian Gann agus Sengann), ag Badbgna i 
gConnacht, ag Cnamros i Laighean (ina bhfaigheann Artur, an chéad mhac Nemed 
a rugadh in Éirinn), agus ag Murbolg i Dál Riata (áit a maraíonn Fomorian Conand a 
mhac Starn). Díreach naoi mbliana tar éis dó teacht go hÉirinn, áfach, faigheann 
Nemed bás de phlá in éineacht le trí mhíle dá mhuintir. Tá sé curtha ar chnoc Ard 
Nemid i gCuan Chorcaí. 



Cuireann na Fomorians Morc agus Conand, atá ina gcónaí i dTúr Conand, faoi chois 
ar oileán amach ón gcósta na Muem Nemid atá fágtha. Gach bliain ar Samhain, 
caithfidh siad ómós dhá thrian dá leanaí, a n-arbhar agus a mbainne a íoc leis na 
Fomorians. 

Tar éis blianta fada cos ar bolg, éiríonn na Nemedians suas i gcoinne na Fomorians 
agus ionsaíonn siad Túr Conand le 60,000 laoch (30,000 ar muir agus 30,000 ar 
thalamh), ag dul i gcoinne Conand. Ionsaíonn Morc ansin, ach maraítear beagnach 
na Nemedians go léir i dtonn taoide. Éalaíonn ach long amháin tríocha fear. Téann 
cuid acu ó thuaidh, agus téann cuid eile go dtí an Bhreatain agus sinsear na 
mBreatnach go léir, agus téann cuid acu ó dheas chun na Gréige. 

Deir Historia Brittonum, atá níos luaithe ná an Lebor Gabála nach raibh ach trí 
lonnaíocht in Éirinn, muintir Partholón, muintir Nemed, agus na Gaeil. Sa chuntas 
sin, tháinig na Nemedians as Iberia, d’fhan siad in Éirinn ar feadh blianta fada, ach 
ansin d’fhill siad ar ais go Iberia. B’fhéidir gur méadaíodh an Lebor Gabála go sé 
cinn chun “Sé Aois an Domhain” a cruthaíodh i c. 400 CE le hAgaistín de Hippo. 

Is iad na Nemedians a chuaigh ó 
thuaidh na Tuatha Dé Danann. Is 
iad na Fir Bolg iad siúd a chuaigh 
chun na Gréige. Nuair a shroich 
siad an Ghréig, déantar iad a 
shabháil agus déantar iad chun 
málaí ithreach nó cré a iompar, 
rud a thug an t-ainm “Fir Bolg” 
orthu, rud a chiallaíonn fir málaí. 
Tar éis 230 bliain de sclábhaíocht 
agus cos ar bolg, fágann siad an 
Ghréig ag an am céanna le 
hEaxodus Bhíobla Iosrael na 
hÉigipte faoi Mhaois. I gcabhlach 
mór, seolann an Fir Bolg go 
Iberia agus ansin ar aghaidh go 
hÉirinn. Faoi stiúir a gcúig 
cheann feadhna, roinneann siad 
Éire ina chúig chúige; Cúige 
Mumhan Thuaidh, Cúige 
Mumhan Theas, Connacht, 
Cúige Uladh agus Laighean. 

 

 

 

Ambasadóirí chruinniú Fir Bolg agus North Dé roimh Chath Moytura, léiriú le Stephen Reid in Myths & Legends of the Celtic 
Race T. W. Rolleston, 1911 

 



Bunaíonn siad an Ard-Ríogacht agus comharbas de naoi gcinn de Ard-Ríthe ar 
Éirinn don chéad 37 bliain eile sular tháinig an Tuatha Dé Danaan. Iarrann a rí, 
Nuada, go dtabharfaí leath an oileáin dóibh, ach diúltaíonn an Rí Fir Bolg Eochaid. I 
gceachtanna amach anseo féachfaimid níos faide isteach sa Tuatha Dé Danaan 
agus an grúpa deiridh lonnaitheoirí, na Milesians. 

Cleachtadh 

Déan taighde ar do chrann teaghlaigh. B’fhéidir go bhfuil ball teaghlaigh ann cheana 
a rinne roinnt taighde ar do chrann teaghlaigh. Iarr ar do ghaolta is sine sonraí fúthu 
siúd a rith romhat agus scríobh síos a gcuimhní cinn orthu. Tosaigh le 
deartháireacha agus deirfiúracha agus oibrigh ar do bhealach ar ais trí 
sheantuismitheoirí. Faigh amach cá raibh cónaí orthu, léigh faoi na háiteanna a raibh 
cónaí orthu agus féach an féidir leat an oiread sonraí agus is féidir a thaifeadadh. 
Más féidir, tabhair cuairt ar na háiteanna a raibh cónaí orthu agus féach an féidir leat 
a gclocha uaighe nó a dtaifid pharóiste a aimsiú. 

Ar ndóigh, is tasc ollmhór é seo, ach is féidir le foghlaim faoi do shinsir cabhrú leat 
foghlaim fút féin agus b’fhéidir go dtógfaidh sé blianta fada, ach is oiliúint mhaith é 
freisin do Bharda. Choinnigh na Bardaí taifid ar a dtreibheanna faoi seach, díreach 
mar a d’amharc an mistéireach Fintan mac Bóchra ar Éirinn ar feadh na mílte bliain 
agus thaifead siad na sonraí. 

  



Vates 

An ceacht deireanach chríochnaigh muid le cleachtadh chun craobhóga a bhailiú 
agus craobhóga ó chrainn éagsúla a aithint, de réir a mbunbhrí Ogham. I litríocht 
Luath-Ghaeilge, is éard atá i Bríatharogam ná cothú dhá fhocal a mhíníonn brí 
ainmneacha litreacha na haibítre Ogham. Is éard atá i Kennings bunfhocal agus 
deitéarmanant. Mar shampla, is é bunfhocal an kenning Lochlannach “íss rauðra 
randa” ná íss (oighear) agus is é an cinntitheach rǫnd (sciath); i.e. sciath oighir. Ní 
bhaineann gach siombail Ogham, áfach, le crainn, tagraíonn cuid eile do dathanna, 
tinní miotail agus eilimintí cosúil le sulfair. Mar sin, sa cheacht seo, ní bheimid ag 
féachaint ach ar bhríonna gach siombail a léirmhíniú. Mura ndearna tú amhlaidh, 
snoigh siombailí Ogham ar na cláir faoi seach. B’fhéidir gur mhaith leat, más mian 
leat, do chuid clár a leathnú chun siombailí eile nach crainn iad a áireamh. 

Tá trí liosta athraitheacha de bhríatharogaim nó ‘focal na ogham’ caomhnaithe, ag 
dul siar go dtí an tréimhse Sean-Ghaeilge. Is iad seo a leanas iad: 

• Bríatharogam Morainn mac Moín 

• Bríatharogam Maic ind Óc 

• Bríatharogam Con Culainn 

Is féidir leat meascán a úsáid i do léirmhíniú. Chun tús a chur leis, molaim go n-
úsáidtear iad seo mar go leor agus ceann amháin tarraingthe le haghaidh 
léitheoireachta. Roimh an léirmhíniú, is maith cabhair a iarraidh ó na déithe, nó ó 
réimse an spioraid. Faigh eolas, crostagairt ar an gceacht seo agus fásfaidh tú nasc 
láidir diaga le do chláirsí Ogham. 

  



Q – ᚊ – Cert – Tor 

Ní dhéantar cur síos ar chineál sonrach tor, ach is dócha go soláthróidh tor meánach 
go níos mó craobhóga níos substaintiúla. 

 

Purple Shade 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – foscadh gealaí 

• Bríatharogam Maic ind Óc – substaint duine neamhshuntasach 

• Bríatharogam Con Culainn – ceirteacha 

Sampla den léiriú - Mar bhrí phearsanta d’fhéadfadh sé seo a bheith ina rabhadh ar 
chairdeas le duine éagobhsaí, a d’fhéadfadh cruatan airgeadais a thabhairt. B’fhéidir 
go bhfuil duine éigin atá ar iasacht tar éis teacht isteach i do shaol agus d’fhéadfadh 
sé tú a thabhairt anuas go dtí a leibhéal. Tabhair go cúramach, ach coinnigh greim 
daingean ar do shreangáin sparáin. Bí carthanúil, ach laistigh de d’acmhainn 
amháin. 

R – ᚏ – Ruis – Dearg 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – blús go leor 

• Bríatharogam Maic ind Óc – téann an aghaidh dearg 

• Bríatharogam Con Culainn – fearg á radaigh 



I – ᚔ – Idad – Crann iúir 

 

Crann iúir 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – crann is sine 

• Bríatharogam Maic ind Óc – is cothroime de na seanóirí 

• Bríatharogam Con Culainn – fuinne duine easlán 

S – ᚄ – Sail – Saileach 

 

Crann Saileach 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – dath duine marbh 

• Bríatharogam Maic ind Óc – cothú beacha 

• Bríatharogam Con Culainn – tús na míl 



C – ᚉ – Coll – Crann coll 

 

Crann coll 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – crann is cothroime 

• Bríatharogam Maic ind Óc – cara cnónna 

• Bríatharogam Con Culainn – crann is milis 

Z – ᚎ – Straif – Sulfair 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – (ruaim) dearg is láidre 

• Bríatharogam Maic ind Óc – méadú ar rúin 

• Bríatharogam Con Culainn – ag iarraidh na scamaill 

  



E – ᚓ – Edad – Cró 

 

Crann cró 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – crann géarchúiseach 

• Bríatharogam Maic ind Óc – cara a chomhshó 

• Bríatharogam Con Culainn – deartháir beithe 

  



F/V – ᚃ – Fern – Crann fearnóg 

 

Crann fearnóg 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – ceann sleá na laochra 

• Bríatharogam Maic ind Óc – coimeádán bainne 

• Bríatharogam Con Culainn – cosaint an chroí 

T – ᚈ – Tinne – barra, slat miotail 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – ceann de thrí chuid de roth 

• Bríatharogam Maic ind Óc – smior gualaigh 

• Bríatharogam Con Culainn – ceann de thrí chuid de arm 

NG – ᚍ – (n)Gétal – marú, slad 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – cothú lia 

• Bríatharogam Maic ind Óc – clócha lia 

• Bríatharogam Con Culainn – tús na slad 



U – ᚒ – Úr – cré nó ithir 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – i teaghaisí fuar 

• Bríatharogam Maic ind Óc – pórú plandaí 

• Bríatharogam Con Culainn – cumhdaigh éadeach do na mairbh 

L – ᚂ – Luis – laisir nó luibh 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – spraoi na súl 

• Bríatharogam Maic ind Óc – cara eallaig 

• Bríatharogam Con Culainn – cothú eallaig 

D – ᚇ – Dair – Crann Dair 

 

Dair 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – crann is airde 

• Bríatharogam Maic ind Óc – lámhcheardaíocht ceardaí 

• Bríatharogam Con Culainn – an chuid is mó snoite den cheardaíocht 

  



G – ᚌ – Gort – gort 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – féar is milis 

• Bríatharogam Maic ind Óc – áit mhaith de bha 

• Bríatharogam Con Culainn – na sluaite ag ithe a gcuid bia 

O – ᚑ – Onn – crann fuinseoige 

 

Crann fuinseoige 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – créachtóir capaill  (fuip capall) 

• Bríatharogam Maic ind Óc – ceardaíocht is fearr 

• Bríatharogam Con Culainn – eachaí grúpa laochra 

  



B – ᚁ – Beithe – Crann beithe 

 

Crann beithe 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – cos bacadh le gruaig liath 

• Bríatharogam Maic ind Óc – craiceann liath 

• Bríatharogam Con Culainn – áilleacht an tsúil 

H – ᚆ – hÚath – Crann sceach gheal 

 

Crann sceach gheal 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – Féis pacáistaí cú 

• Bríatharogam Maic ind Óc – casadh ar aghaidh 

• Bríatharogam Con Culainn – ní furasta san oíche 



M – ᚋ – Muin – Cuid uachtarach an cúl/ an mhuineál 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – is láidre i bhfeidhm 

• Bríatharogam Maic ind Óc – seanfhocal le marú 

• Bríatharogam Con Culainn – cosán an ghutha 

A – ᚐ – Ailm – Crann péine 

 

Crann péine 

Bríonna: – 

• Bríatharogam Morainn mac Moín – cumha is airde 

• Bríatharogam Maic ind Óc – tús freagra 

• Bríatharogam Con Culainn – tús glaoch 

  



Aclíocht 

1) Mura bhfuil do chuid clár críochnaithe agat, coinnigh i gcrích iad. Más mian leat 
cláir neamh-chrainn a chur leis is féidir leat craobhóga a úsáid ó chrainn nó ó toir a 
d’fhéadfá a cheangal leis an gcrann sin. Mar shampla, is féidir crann leaved dearg a 
úsáid le haghaidh “Ruis-dearg”. 

2) Ag baint úsáide as teaglaim de na bríonna, cruthaigh léirmhínithe féideartha ar 
léamha. Mar threoir gharbh, féach an léirmhíniú samplach ag barr an cheachta. 

3) Cuir eolas ar an Ogham, bain triail as léirmhínithe le do chairde. Ná bíodh imní ort 
faoi do chuid nótaí agus bríonna a úsáid. Iarr ar Ogma cabhrú leat agus, den chuid is 
mó, do chuid instincts gut a úsáid. An níos mó a úsáideann tú an Ogham, is mó a 
éiríonn tú oilte mar Vate agus tú ag léirmhíniú do léamha. 

  



Drugaí 

“Deir cuid acu gur leis na barbaraigh a tháinig staidéar na fealsúnachta. Sa mhéid go 
raibh na Magi ann i measc na bPeirseach, agus i measc na mBabylon nó na 
Assyrians bhí na Chaldaei, i measc na nIndiach na Gymnosophistae, agus i measc 
na bhfear Ceilteach agus Gaeil ar a tugadh Drugaí agus Semnothei, mar a 
bhaineann Arastatail ina leabhar ar Dhraíocht, agus Sotion sa tríú leabhar is fiche dá 
chomharbas ar Fhealsúna. " Sleachta ó Diogenes Laertius. 

Údar Gréagach ab ea Laertius ón tréimhse ársa ársa nach maireann a scríobh 
cuntas ar stair fhealsúnacht na Gréige. Mhaígh sé gur leis na Gréagaigh a tháinig an 
fhealsúnacht, lena n-áirítear draíocht. Is téarma é Semnotheoi a úsáidtear le 
haghaidh aicme áirithe Drugaí; gan mórán taifeadta faoina ról. Mar sin féin, tugann a 
n-ainm le tuiscint “urraim na déithe”. Tugann sé seo le fios go bhféadfadh ról 
sagartach a bheith acu a bhí tiomnaithe do dhéithe. Is iad Magi na Persia bunús an 
fhocail draoíocht, cé gur féidir draoíocht a rianú siar i bhfad níos faide chun na 
hÉigipte agus na Bablóine. Thagair an staraí Rómhánach, Pliny the Elder (23 CE - 
79 CE) do Dhrugaí mar na Magi agus dúirt “Fiú sa lá atá inniu ann tá an Bhreatain 
fós faoi gheasa ag draíocht, agus déanann sí a deasghnátha leis an oiread sin 
deasghnátha is cosúil go bhfuil sí beagnach foinseúil de nósanna Peirsis. " I litríocht 
na hÉireann agus na Breataine Bige, tá tagairt choitianta don Druid mar chumhdach 
cumhachtaí draíochta. 

Sa cheacht deireanach, bhreathnaíomar ar wand a chruthú agus níos déanaí, 
féachfaimid ar conas is féidir leat do wand a úsáid. Ach bhí baint ag na Drugaí le 
déantúsáin draíochta eile, mar an Ubh Drugaí. Chuala go leor daoine faoi Chloch an 
Fhealsúnaí, a raibh ailceimiceoirí á lorg i rith na staire. Labhraíonn an staraí 
Rómhánach Pliny faoi rud a bhfuil cáil chomhchosúil air ag na Drugaí, an Ubh 
Drugaí. Cad é Ubh an Draoi, conas a úsáideadh é agus na hairíonna a chreidtear a 
bhí aige? 

Meabhraíonn Pliny, de réir na nDrugaí, go ndéantar ubh an Draoi a fhoirmiú as seile 
go leor nathair atá coiled i snaidhm agus de réir mar a chaitear isteach san aer é, 
gabhtar é i clóca. Teitheann an Draoi a ghlacann é ar muin capaill, go dtí go 
dtrasnaíonn sé uisce mar deirtear go dtéann na nathair sa tóir ar an té a ghlacann an 
ubh. Cuireann sé síos ar an ubh a bheith ceangailte in ór agus maíonn na Drugaí 
draíochta go gcaithfear í a fháil ag céim áirithe den ghealach. Mar sin féin, cé go 
gcreideann Pliny gur calaois é an scéal, deir sé go bhfaca sé uibheacha Draoi 
chomh mór le húlla i gclúdach cáise a chaith Drugaí. Dealraíonn sé gur suaitheantas 
aitheantais é do Dhrugaí a úsáidtear sa dlí agus a thug deis dóibh lucht féachana le 
ríthe. 

  



Creidtear go bhfuil Uibheacha Druide mar an 
gcéanna le clocha adder, ar a dtugtar clocha 
cailleach, Glain Neidr (gloine adder nó cloch) sa 
Bhreatain Bheag, nó Gloine nan Druidh (gloine 
Draoi) i dTuaisceart na hAlban. Is cloch réidh 
ghloine í cloch adder le poll a tharlaíonn go 
nádúrtha tríd, leamh ag uisce. Feictear dóibh 
mar amulets cumhachtacha cneasaithe agus 
cosanta, chomh maith le cumais a thabhairt don 
té atá ag caitheamh isteach i ndomhan eile. Ó 
cruthaíodh creimeadh uisce thar na poill sna 
poill, creidtear go gcoinníonn siad cumhacht 
uisce reatha, agus an cumas biotáillí olc a 
choinneáil amach. I roinnt áiteanna cuireadh 

(agus tá siad fós) os cionn leapacha, doirse, sciobóil, stáblaí agus stallaí bleáin chun 
an limistéar a chosaint ar bhiotáille olc. 

Ní raibh na clocha seo eisiach do na Drugaí. Tugtar Clocha Odin orthu i gCríoch 
Lochlann, a úsáidtear chun an mháthair agus an leanbh a chosaint trí bhreith linbh. 
Sa Rúis creidtear go raibh na clocha ina gcónaí i mbiotáille agus tugadh Kurinyi Bog 
(An Dia Sicín) orthu. Cuireadh os cionn coops sicín iad mar chosaint. Insíonn 
finscéalta na Polainne faoin Cailleach san Oíche, a thagann san oíche chun 
sceimhle a chur ar leanaí. Crochadh an chloch cailleach os cionn leaba an linbh 
chun a crá a screadaíl. Le go mbeidh cloch draíochta éifeachtach, áfach, creidtear 
go gcaithfidh sí teacht ort, mar bhronntanas, nó trí theacht ar cheann amháin. Cloch 
Mianta is ainm eile do na clocha seo. Mar sin más mian leat Ubh Draoi is féidir leat a 
chaitheamh go bródúil mar shuaitheantas ar oifig Draoi, ní mór duit a bheith ag 
iarraidh go bhfaighidh sé tú. 

Ach, go dtí seo, tá do sháil agat agus tá sé thar am foghlaim conas é a úsáid, ach 
sula ndéanann tú aon rud draíochta nó fiú machnaimh spioradálta (ní bhaineann sé 
seo le Drugaí) tá sé tábhachtach tú féin a chosaint. 

Ag Obair leis anTalamh 

Tá bunús an-tábhachtach do gach duine, go háirithe toisc go maireann a lán daoine 
inniu gan mórán nasc dáiríre leis an talamh. Is é an talmhaíocht an gníomh fisiceach 
atá ag siúl cosnochta ar féar, nó ar dhromchla nádúrtha eile. Trí fhuinneamh a 
tharraingt ón Domhan táimid ag bunú go spioradálta agus is cosaint é seo dúinn. 

Agus tú ag obair ar d’fhorbairt spioradálta, féadfaidh tú ceangal a dhéanamh leis na 
ríochtaí spioradálta. Mar sin féin, nuair a chríochnóidh tú ní mór duit a chinntiú go 
bhfillfidh tú ar ais go gnáth ionas nach bhfanfaidh tú gan talamh. Tarlóidh sé go 
nádúrtha ach tógfaidh sé tamall, mar sin d’fhéadfadh sé a bheith cabhrach gníomhú 
chun é a dhéanamh níos gasta. Tar éis machnaimh nó deasghnátha glac greim ó úll, 
nó deoch. 

Má tá tú in aeráid fhuar, agus an geimhreadh ann, b’fhéidir nach mbeadh sé 
praiticiúil siúl ar an talamh. Le cleachtas áfach, is féidir leat tú féin a chur ar an 
talamh gan a bheith cosnochta. 



Tá léirshamhlú éifeachtach ag baint úsáide as léirshamhlú. 

Cleachtadh 

Suigh síos i gcathaoir i riocht suaimhneach. Is fearr a dhéantar le cosa loma a 
chuireann tú cothrom ar an urlár, ionas go mbraitheann tú go bhfuil tú chomh 
ceangailte leis an talamh agus is féidir. 

Ar dtús, dún do shúile agus dírigh ar do chuid análaithe, breathe isteach trí do shrón 
agus tú ag comhaireamh go meabhrach go 5, ansin coinnigh do anáil agus tú ag 
comhaireamh arís go 5, agus scaoil d’anáil go mall agus tú ag comhaireamh go 5. 
Déan é seo ag trí huaire ar a laghad, nó go dtí go mbeidh do chorp réchúiseach go 
hiomlán. 

Agus tú i do shuí ansin, suaimhneach agus suaimhneach, samhlaigh go bhfuil tú in 
áit shocair. B’fhéidir i bhforaois, nó ar thrá, nó ar bharr cnoic. Nuair a bheidh tú i d’áit 
speisialta, tarraing líne ó bhun do chosa go meabhrach isteach sa talamh. 

Anois dírigh ar láthair timpeall dhá orlach déag faoi bhun gach cos. 

Samhlaigh go mbraitheann tú aon fhuinneamh breise a d’fhéadfadh a bheith agat i 
do chorp ag bogadh síos do chosa, agus ag bogadh amach as do chorp isteach sa 
réimse seo atá thíos fút. 

Is crann darach ard spleodrach tú. Tagann fréamhacha ó bhoinn do chosa, agus tú á 
gcur síos, go domhain isteach sa talamh. Téann tú níos doimhne agus níos doimhne 
isteach sa talamh fút, agus de réir mar a dhéanann tú é seo cothaíonn sé tú. Fásann 
do fhréamhacha níos láidre agus braitheann tú fuinneamh do fhórsa saoil ag 
doimhneacht agus ag neartú. Tá an Domhan buíoch díot as do chuid fuinnimh a 
roinnt leis. Chomh maith leis sin, bí buíoch den Domhan as tú a chur ar an talamh. 
Anois scaip do chuid arm os cionn do chinn go mall, mar is iad sin do bhrainsí. 

De réir mar a shroicheann tú isteach sa spéir, déanann tú teagmháil le spiorad, agus 
bailíonn tú an fuinneamh ón aer agus ligeann dó fuinneamh agus cothú a thabhairt 
duit. 

Lig don fhuinneamh ó spiorad bogadh síos do chorp go mall, ag díriú ar gach cuid de 
do chorp síos do chosa agus amach as boinn do chosa. Go raibh maith agat do na 
biotáillí as a mbronntanas agus cé gur bhain do chorp leas as, lig an iomarca 
fuinnimh a chlaochlú go fuinneamh talún. 

Nuair a bhíonn tú réidh osclaíonn tú do shúile go mall. Anois sip deoch, nó ith greim 
bia mar úll. 

Féadfaidh tú teacht chuig an áit spioradálta seo chomh minic agus is mian leat. Seo 
d’áit speisialta féin le haghaidh cosanta. Má tá fadhbanna agat, samhlaigh an áit seo 
agus cuirfidh sé suaimhneas ort. 

Baineann cuid acu úsáid as clocha lómhara agus criostail dhubh chun cabhrú leo 
bunú (féachfaimid le draíocht eiliminteach a mheas sa chéad cheacht eile). Is 
cúnamh an-úsáideach é an Bíobla Crystal chun airíonna criostail éagsúla a thuiscint. 



Mar sin féin, ná ceannaigh criostail ar líne riamh. Tarraingeofar tú chuig criostail i 
siopa, nó stallaí agus úsáidfidh tú do instinct féin chun cinneadh a dhéanamh ar na 
criostail atá le húsáid. 

Glanadh 

Sula dtosaíonn tú ar mhachnamh, nó ar aon dóiteán, is maith an rud é a bheith i 
dtimpeallacht ghlan gan mhilleadh agus a bheith glan go fisiciúil agus go spioradálta. 

Bathe a lán daoine roimh aon obair spioradálta. Fágann sé sin go mbraitheann tú 
athnuachan agus glan go fisiciúil. Uaireanta, áfach, b’fhéidir go bhfuil tú ag dul trí 
dhroch-am, nó má chuireann imeachtaí le déanaí mothúcháin dhiúltacha ort. Úsáid 
d’áit speisialta sa chleachtadh níos luaithe mar ancaire. Cleachtaigh análaithe go 
mall agus dírigh ar do chuid análaithe. Is calma iontach é seo. 

Baineann cuid acu úsáid as luachana nó frásaí aireachais chun tús a chur lena lá. Is 
Sleachta spioradálta iad seo, nó gníomh de chineál éigin a athbhunaíonn do 
chreideamh i ndaoine. D’úsáid na Ceiltigh agus na Drugaí ársa frásaí trí pháirt ar a 
dtugtar Triads, a bhreithneofar i gceacht amach anseo. Má dhúisíonn tú le diúltachas 
seachain rudaí nó daoine a chothaíonn an diúltachas. Féadann sé seo fiú an nuacht 
a sheachaint, nó seónna teilifíse a dhíríonn ar dhíospóidí agus argóintí. Nuair a 
bhíonn tú cothromaithe ní théann na rudaí casta seo i bhfeidhm ort, ach má tá tú 
íseal, féadfaidh siad agus tabharfaidh siad níos ísle thú. 

Uaireanta bíonn mothú diúltach ag áiteanna orthu. B’fhéidir gur fhág taibhsí ón am 
atá thart a mharc. Féadann tráma dhiúltach marc buan a fhágáil ar theach, nó ar 
fhoirgneamh eile. Baineann cuid acu úsáid as bataí 'smudging' chun timpeallacht 
dhiúltach a ghlanadh agus tuairiscíonn go leor acu torthaí dearfacha as iad seo a 
úsáid. 

Má tá tú ag roghnú áit le haghaidh deasghnátha, ní mór duit ceann a fháil a 
bhraitheann ceart duitse. Foghlaimeoidh tú trí instinct áit a mhothú. Má tá tú amuigh 
faoin aer leis an dúlra, is beag áit a bhfuil mothú diúltach fúthu agus tá go leor 
áiteanna ann le roghnú as. Is léir go dteastaíonn áit chiúin uait, ach bíodh a fhios 
agat go rachaidh siúlóirí isteach sna háiteanna is iargúlta fiú. Ní fadhb í seo de 
ghnáth mar go mbeidh an chuid is mó acu ag siúl thart le meas. Féadfaidh daoine 
eile stopadh agus breathnú. 

Ciorcal a chruthú 

Is é an chúis a chruthaímid ciorcal ná limistéar cosanta a chruthú sa chiorcal, a 
thiocfaidh chun bheith ina spás naofa. Tar éis fuinneamh a tharraingt ó spiorad trí 
choróin ár gcinn déanaimid bacainn chosanta timpeall an chiorcail ag úsáid ár 
sreangáin, cibé acu ar ár son féin nó le rannpháirtithe eile, agus nuair a bheidh muid 
críochnaithe bainimid an ciorcal. 

  



Cleachtadh 

Glan spás laistigh, nó níos fearr fós spás oscailte a fháil lasmuigh. Tóg do wand as a 
chlúdach éadach cosanta agus coinnigh i dtreo tú le do lámh scríbhneoireachta. Dún 
do shúile agus tóg trí anáil mhall isteach (comhaireamh go 5), coinnigh 
(comhaireamh go 5) agus breathe amach (comhaireamh go 5). Ansin mothaigh an 
fuinneamh ó thuas líon tú mar sholas geal. Lig don fhuinneamh seo tú a líonadh go 
mall agus nuair a bheidh tú réidh tóg cúpla céim soir. 

Déan do shlat a dhíriú go mall i dtreo an Oirthir go dtí go mbraitheann tú an 
fuinneamh a tharraing tú trí do choróin, fág barr do shleachta go mall agus coinnigh 
ort ag pointeáil agus tú ag siúl timpeall deasil (grianmhar / deiseal) ag rianú ciorcail, 
ag críochnú an áit ar thosaigh tú. 

Go raibh maith agat do na biotáillí as a gcosaint agus caith nóiméad nó dhó ag 
machnamh. 

Ansin críochnaithe bainimid an ciorcal. Arís tosaigh san Oirthear agus pointeáil do 
shlat, ach an uair seo braitheann tú fuinneamh ag tarraingt siar isteach sa slat agus 
tú ag siúl 'widdershins' (frith nó cuntar grianmhar / frith deiseal) arís ag rianú ciorcail, 
ag críochnú Thoir. Anois mothaigh aon bhreis fuinnimh ag dul trí tú síos do chorp, do 
chosa agus do chosa isteach sa Domhan. 

An níos mó a chleachtann tú is mó an sochar a gheobhaidh tú. Sa chéad cheacht 
eile foghlaimímid faoi na naoi Dúile (eilimintí Ceilteacha) a ionchorprú inár ndraíocht 
draíochta. 

Aistrithe ag Seán Ó Tuama. 

 

  

 


