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May the sun 

Bring you new energy by day  

May the moon  

 Stoftly restore you by night 

May the rain 
Wash away your worries 

May the breeze 
Blow new strength into your being 

May you walk 
Gently through the world and know 

Its beauty all the days of your life 

Apache blessing 

 

Legende er den, der bliver fortalt af Sioux-stammen 

 

For lang tid siden - da verden var ung, var der en 

gammel åndelig leder hos Lakota-stammen oppe på et 

høj bjerg, hvor han fik et syn. 

I dette syn viste Iktomi, den Store Ånd og 

visdomslærer sig for ham i form af en edderkop. Iktomi 

talte til ham i et helligt sprog, som kun de åndelige 

ledere af Lakota-stammen kunne forstå. 

 

 

 

 



Mens Iktomi, edderkoppen, talte tog han den ældstes ring, lavet af bøjelige grene. 

Denne ring havde påsat fjer, hestehår, perler og amuletter. Edderkoppen begyndte at 

lave et spindelvæv på denne ring.  

 

Han fortalte den Ældste om livets hjul - hvordan vi startede som nyfødte, gik over i 

barndommen og videre i voksenlivet. 

Til sidst bliver vi gamle, der skal hjælpes som nyfødte, og således fuldender livets 

hjul. 

Iktomi sagde, "På alle tidspunkter i livet optræder der mange kræfter og retninger, der 

kan hjælpe eller ændre naturens harmoni, ligesom det kan ske med den Store Ånd og 

al hans vidunderlige lære." 
 

Iktomi gav spindelvævet til den Ældste fra Lakota-

stammen og sagde, "Se, dette spindelvæv danner en 

perfekt cirkel, men der er et hul i midten af cirklen.  

 

Hvis du tror på den Store Ånd, så vil spindelvævet 

fange din gode drømme og ideer, og de dårlige 

drømme vil forsvinde gennem hullet. Brug 

spindelvævet til at hjælpe dig selv og din stamme for 

at nå jeres mål, og tag fordel af din stammes ideer, 

drømme og visioner." 
  

Den Ældste fra Lakota-stammen gav sit syn videre til sit folk, og Lakota-stammen 

bruger stadigvæk drømmefangeren som symbol på livets hjul.  

 

Den hænger over deres sovesteder eller i deres hjem for at fange deres drømme og 

visioner. Det gode i deres drømme bliver fanget i livets spind og bliver husket; men 

det onde i deres drømme slipper gennem hullet i midten, og er ikke længere en del af 

deres liv. 

 

http://www.droemmefanger.com 

 

 
 

 

 


