
Aan de Winden van het Zuiden, Grote Slang,

Wikkel je Lichtlichaam om ons heen,

Leer ons het verleden af te leggen zoals jij je

huid aflegt;

Leer ons licht te lopen over de Aarde.

Toon ons een leven in Schoonheid. Ho!

Aan de Winden van het Westen,

Moeder/Zuster Jaguar, Bescherm onze

Gewijde Ruimte,
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Gebed voor het openen van de Gewijde Ruimte

Leer ons in vrede te leven met integriteit,

Toon ons de weg voorbij onze angsten, voorbij de dood,

Leer ons vreedzame krijgers te zijn, die geen vijanden nodig hebben in dit leven of het

volgende.

Toon ons een leven in Vrede. Ho!

Aan de Winden van het Noorden, Kolibrie,

toon ons vertrouwen en moed in onze unieke reis,

Waarin werkelijk alles mogelijk is.

Grootmoeders, Grootvaders, Ouden,

Kom en fluister tot ons in de wind,

Deel met ons jullie kennis en wijsheid,

We eren u die ons voor zijn gegaan, en jullie die na ons komen, de kinderen van onze

kinderen. Ho!



Aan de Winden van het Oosten, Grote Adelaar, Condor,

Kom, vlieg naar ons vanaf de plaats van de rijzende zon en neem ons mee onder

jullie vleugels,

Toon ons de bergen waar wij alleen van durven te dromen,

Leer ons onze eigen vleugels te gebruiken, zodat we kunnen vliegen met de Grote

Geest.

Laat ons het grote plan zien, dat we een nieuw begin mogen maken. Ho!

Moeder Aarde, we zijn hier bijeen voor de heling van al uw kinderen, Het Stenenvolk,

het Plantenvolk, de tweebenigen, vierpotigen, de duizendpotigen, de gevederden,

geschubden, de behaarden, al onze relaties. Ho!

Vader Zon, Grootmoeder Maan, alle Sterrennaties, Grote Geest, U die genoemd

wordt door duizend namen,

U bent nog steeds de Naamloze,

Dank u dat u ons samen heeft gebracht en ons toestaat ons eigen, unieke levenslied

te zingen. Ho!

Centrum van het Wiel, Centrum van de Ziel, Laat mij als een holle boom zijn voor de

krachten die ik aanriep, wetende dat alle wijsheid in mijn eigen hart ligt. Ho!
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