
Legend of the Dreamcatcher 

 

Lang geleden, toen de wereld nog jong was, stond een Lakota spiritueel leider op een 

hoge berg. Hij ontving daar een visioen. In zijn visioen verscheen Iktomi, een trickster en 

leraar van de wijsheid in de vorm van een spin.  

Iktomi sprak hem aan in een geheime taal, die alleen spirituele leiders van de Lakota 

konden begrijpen. Terwijl Iktomi sprak, pakte de leider een cirkel van wilgentakken, die 

versierd was met veren, paardenhaar, kralen en offerings en begon een web te spinnen.  

Iktomi sprak over de levenscyclussen en hoe we het leven als baby beginnen. Welke 
overgaat in de kindertijd en volwassenheid. Uiteindelijk komen tot oude leeftijd waar we 

worden verzorgd als een baby, om de cyclus te voltooien. 

‘Maar’ zei Iktomi terwijl de leider doorging met het spinnen van een web, ‘in iedere 

levensfase zijn er vele krachten – sommige zijn goed en sommige zijn slecht. Als je 

luistert naar de goede krachten, zullen zij jou de goede richting opsturen. Maar als je 
luistert naar de slechte krachten, zullen ze je beschadigen en sturen ze je de verkeerde 

richting op’.  

Hij vervolgde ‘Er zijn vele krachten en verschillende richtingen die je kunnen helpen of 

verbindingen met de harmonie van de natuur en ook met de Great Spirit en alles over 

zijn prachtige lessen’.  

Terwijl de spin sprak, bleef de leider werken aan zijn web. Vanaf de buitenkant van de 

cirkel werkte hij naar het centrum toe. Toen Iktomi klaar was met spreken, gaf de Lakote 

leider het web aan hem en zei: ‘Kijk, het web is een perfecte cirkel, maar er zit een gat 

in het centrum’. 

‘Gebruik het web om jezelf en jouw mensen te helpen, om doelen te bereiken en maak 

gebruik van de ideeën, dromen en visioenen van jouw mensen. Als je gelooft in de Great 

Spirit, het web wil jouw goede ideeën vangen en de slechte zullen door het gat 
verdwijnen’. (Notitie: sommige geloven dat dit andersom is; de slechte ideeën worden 

gevangen en de goede gaan door het centrum naar de persoon. Beide zijn acceptabel.) 

The Lakota leider gaf zijn visioen door aan zijn mensen. De stamleden van de Sioux 

gebruiken nu de dromenvangers als het web van hun leven. Volgens traditie hangt deze 

boven hun bed of in hun huizen om hun dromen en visioenen te zeven. Goede dromen 
worden gevangen in het web van het leven en dragen zij met zich mee, maar de slechte 

dromen verdwijnen door het centrum van de dromenvanger en zijn niet langer meer met 

hen verbonden. (Notitie: sommige geloven dat dit andersom is; de slechte dromen 

worden gevangen en de goede gaan door het centrum naar de persoon. Beide zijn 

geaccepteerd).  

De Lakote geloven dat de dromenvanger het lot van hun toekomst houdt. 


