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INDLEDNING



I shamanistisk praksis og healing er arbejdet med planter essentielt,
og nogle metoder er så enkle, at man ikke behøver en lang træning
for at implementere dem i sin hverdag til gavn for både sig selv og
andre. 
 
Jeg vælger i denne guide ikke at give opskrifter på specifikke
tinkturer/olier/salver eller skrive om traditionel herbalisme, da
formålet her at introducere dig til en mere esoterisk måde at arbejde
med planter på.
 
I min egen træning, er jeg blevet introduceret til mange af
metoderne og lærdommen i denne guide. Da jeg er trænet udenfor
Danmark primært, vokser en del af planterne, som nævnes til brug i
smudging, ikke i Danmark. De kan dog alle købes i diverse
helsebutikker og online. 
 
Jeg taler her kun ud fra min egen erfaring, og ikke på vegne af
hverken native americans eller andre healere, som bruger urter til
ceremoniel eller healende formål. 
 
God fornøjelse!
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Planter er hurtige og flygtige, så det er bedst at arbejde med dem ved
morgengry, når de vågner og er mest aktive. Deres frekvens er
meget let. De er lys-væsener, som lever i solen, i et rige af lys og
kærlighed. 
 
Træer er stik modsat – de er langsomme, solide, og holder sammen
på ”nettet”, du kan arbejde med dem på alle tider af døgnet. Træer
ånder ind om morgenen, og ud om aftenen.  Husker du Enterne i
Ringenes Herre, som er meeeeeget lang tid om bare at sige goddag
til hinanden?
 
Planter har intet ego, ingen personlighed, som forvrænger
kommunikationen. Deres essens er derfor meget ren, stærk og
uskyldig.
 
Når du sender energi til dem, modtager de direkte uden filter, og de
vil respondere på samme måde – lige til dit hjerte.
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To see a World in a
Grain of Sand

And a Heaven in a
Wild Flower,

Hold Infinity in the
palm of your hand 
And Eternity in an

hour.
William Blake



Planter er ikke forpligtede til at arbejde med mennesker, men de er
særligt glade for visse former for energi, som de vil respondere på –
glæde, lys, kærlighed, flirtende/seksuel energi. 
 
Det er sådan, du forbinder dig med dem, og du kan invitere dem 
til at arbejde med dig gennem disse energier.
 
Omgiv dem med dit energi felt, din aura, og send lys, glæde og
kærlighed fra dit hjerte til plantens ånd.
 
Hvis du gerne vil bede om deres hjælp, handler det om at bygge en
relation – arbejd med dem løbende, gør forbindelsen virkelig. Jo
mere du forbinder dig, sidder med dem, kalder dem i drømme, jo
mere virkelig bliver relationen, og de bliver dine allierede.
 
Det kan være mirakuløst at arbejde med planter. Lad dem
informere dig, sæt dig og se dem, som var det første gang, du så en
rose eller en mælkebøtte eller…
 
Vi lærer direkte fra naturen – træer, planter, dyr.
 
Vi er alle forbundet, og planterne, dyrene, floderne, bjergene,
træerne er vores relationer - 
 
Ho Mitakuye Oyasin! (Lakota) All My Relations! 
 

Blomster (og røgelse) er det tætteste vi kan komme på at opleve,
hvordan det er i de højeste riger i åndeverdenen. De åbner porten til
åndeverdenen. Som jeg har lært og set det, er planter, urter,
blomster direkte forbundet til stjernerne – de er faktisk formet af
stjerner. 
 
Det esoteriske aspekt af planteånder er stjerne-bevidsthed. Forbind
dig til kernen, til ånden i planten, og du vil kunne fornemme
forbindelsen til stjernerne. Jeg elsker at se på blomster i mørke, da
kan man virkelig se deres lys - prøv at sætte dig i haven eller foran
en vase en aften og oplev det.
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Når du skal i gang med at
forbinde dig til og høste dine
healing planter/urter/blomster,
begynder du dagen før. 
 
Hvis du har god erfaring med at
foretage shamanistisk rejse for dig
selv, kan du rejse til
MellemVerdenen og bede om at få
vist den plante, du har brug for.
 
MellemVerdenen er vores fysiske,
materielle virkelighed, hvor de
levende dyre- og naturånder bor.
Denne verden kræver dog noget
erfaring at rejse i, da ikke alt er,
som det ser ud.
 
Du kan også bede om dette
i en nattedrøm eller meditation,
hvad end der virker bedst for dig.
 
Start med at identificere
et område, du gerne vil heale eller
ændre nu – noget du føler dig klar
til at gøre nu. 
 
Når du rejser/drømmer/mediterer, 
bed da fra hjertet om at få vist,
hvor denne plante gror – det skal
være et fysisk sted, hvor du har
mulighed for at tage hen. 
 
Din have, en skov, eng, strand i
nærheden, som du allerede kender
lidt. 
 
Planten må ikke være giftig! 
 
Du skal finde en plante, som vil
virke for det, der skaber din
udfordring. 

The bud stands for all things,
even for those things that don’t

flower,
for everything flowers, from within,

of self-blessing;
though sometimes it is necessary
to re-teach a thing its loveliness,

to put a hand on the brow
of the flower,and retell it in words

and in touch,
it is lovely

until it flowers again from within,
of self-blessing

 
Galway Kinnell
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Det er en plante, der kan røre
din sjæl, ikke nødvendigvis
traditionel herbalisme, men en
plante som kalder på dig på et
dybere plan, og som healer den
ubalance, som er skyld i dit
problem/udfordring.



Næste dag er du klar til at høste. Det er bedst at gøre tidligt om
morgenen, og allerbedst i solskin. Når du har fundet planten, bed den
om tilladelse til at sætte dig ned. Hvis du føler et ’ja’ – lyt her til din
intuition og mavefornemmelse – så sæt dig og begynd at omslutte
planten med lys, glæde og kærlighed. 
 
Flyt din bevidsthed til dit hjerte og gå ind i en let meditativ tilstand.
Bed planten om at hjælpe dig med din udfordring. Sid i lang tid, indtil
det føles rigtigt og virkeligt for dig. Når du føler tidspunktet er rigtigt,
og du har fået god kontakt med essensen og ånden i planten, spørg
den da, om du må høste den. Lyt igen med din intuition, og hvis du
får et 'ja', høst så forsigtigt planten. I nogle traditioner rører man ikke
ved planten, men bruger handsker eller pincet, i andre traditioner er
det ok at røre direkte med hænderne. Bruger du direkte kontakt, så
gør det med stor bevidsthed og omhu. 
 
Tag kun hvad du skal bruge, og aldrig en masse på samme sted.
 
Nu kan du begynde arbejdet med planten. Der er flere måder at gøre
det på, jeg vil nævne nogle her, og beskrive i næste afsnit, hvordan du
laver en tinktur, som du kan bruge gennem længere tid.  
 
En måde at indtage planten på, er at lave te på den, eller du kan lave et
bundle – kald de 7 retninger ind: himmel, jord, øst, syd, vest, nord og
center mens du hilser og takker dem, smudge dit bundle og bed om, at
det bliver velsignet, og bind planterne sammen med bomuldssnor,
samtidig med at du spørger planten, om den vil hjælpe dig fra nu af. 
 
Sov med dit bundle under puden i 40 nætter, og mediter og bed om at
planten hjælper dig med dit problem, og arbejder på dig, mens du
sover, og at alt som sker, er for det højeste bedste for alle involverede,
og under en paraply af kærlighed, lys og visdom. 
 
Bed også om at planteånden vil besøge dig i drømme, måske er du så
heldig at se legemliggørelsen af din plantes ånd, det er en meget smuk
oplevelse! Du kan også synge over dit bundle – med glæde og fra
hjertet. 
 
Når de 40 nætter er gået, kan du binde dit bundle på et træ, give det til
jorden eller brænde det, mens du giver tak.
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Der findes mange opskrifter på
tinktur online, og mange metoder
at lave det på. Her vil jeg dele en
original shamanistisk metode, som
adskiller sig fra de mere gængse på
nogle områder.
 
Tinkturer kan holde sig 7-10 år
eller længere, opbevar dem et
mørkt sted, de behøver ikke at stå i
køleskab. Er du gravid eller ammer,
kan du tage tinktur i et glas vand
eller te, så alkoholen fordamper. 
 
Du skal bruge:
Et klart glas, en ravfarvet/mørk
glasbeholder med pipette (kan
købes i helsebutikker), et stykke
stof/tørklæde, vodka eller brandy
50% alkohol, etiketter, vand fra en
hellig kilde (hvis muligt).
 
Der findes en del hellige kilder* i
Danmark, som er offentligt
tilgængelige – du kan finde for dit
område online.
 
Find og forbind dig med planten
som beskrevet i afsnittet Høst &
Forbind.
 
Det er en god ide at spørge planten,
hvor meget du har brug for, inden
du høster. Når du er forbundet og i
meditativ tilstand, stil da
spørgsmålet og lyt efter svaret.
Måske kommer det som en
fornemmelse, måske et billede eller
måske som en klar besked, hvor du
bare ved det.
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 Høst planten med så lidt berøring
som muligt, og bær den i et stykke
stof eller et tørklæde. Giv tak og en
offering – det kan  for eksempel
være lidt tobak.
 
 
* En helligkilde er en kilde,
hvis vand i folketroen antoges at have
helbredende virkning, når man drak
det eller badede i det. Troen på
helligkilder går tilbage til hedensk tid i
både Grækenland og Italien, og i
Norden er kildedyrkelse kendt siden
bronzealderen. Under kristendommen
blev kilderne indviet, som regel til
bestemte helgener, og der fandtes
helligkilder i næsten alle sogne i
Danmark, men nogle regnedes for
kraftigere end andre. Der var også
bestemte tidspunkter, hvor kraften
ansås for stærkest, ofte sankthansnat
eller på den lokale helgens navnedag.
Omkring disse tidspunkter udviklede
den store tilstrømning af mennesker
sig til regulære kildemarkeder, der
blev en fast tilbagevendende tradition
Kilde: wikipedia



Læg planten i et klart glas med vand – lad den flyde i vandet og rør
ikke ved den. Bed over planten, måske kommer der også en sang til
dig. Bed solen og himlen frigive alt det gode i planten. 
Bed planteånden om at frigive alt det gode i planten, og bed den om at
heale ubalancen, som du har en udfordring med. 
 
Herefter tilføjer du alkoholen – forholdet er 2 dele vand, 1 del alkohol.
Alkoholen er dét der forankrer det æteriske kildevand. Lad glasset med
planten i stå udenfor – 3 timer hvis solen skinner klart, 4 timer hvis det
er let skyet, og 6 timer hvis det er overskyet. Solens høje bevidsthed og
varme vil også absorberes i blandingen, bed om at dette sker. Når tiden
er gået, hælder du forsigtigt blandingen i din pipette flaske, giver
planten tilbage til jorden, og markerer flasken med dato og navn på
tinkturen.
 
Bliv ved med at arbejde med planten – i drømme, meditation og bøn,
opbyg en relation til den, sid ved den i naturen eller en potte, eller læg
dig ved den, tag en lur og bed om, at dens ånd viser sig for dig i
drømme. Det er noget, der kræver tålmodighed, som alt andet
shamanistisk arbejde. Vær vedholdende, sæt hele dit hjerte bag og hav
en klar intention, så vil du lykkes med det.
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Smudging har været et helligt ritual for native americans og mange andre 
stammefolk i tusinder af år. Det er et renselses ritual på både et fysisk og
energetisk plan, hvor man renser energifeltet på mennesker, dyr, sten, planter
etc. som har en aura, der kan opfange negativ energi. Hvis denne energi ikke
renses, kan det skabe ubalance, og i værste fald føre til sygdom. 
 
Energi kan hobe sig op i et rum – et hjem eller et arbejdsmiljø, og påvirke
vibrationen i en negativ retning, så den bliver lavere og svagere, hvilket igen
påvirker vores psykiske og fysiske velbefindende, samt vores sensitivitet og
intuition, så det er en god idé at smudge sit hjem med jævnlige mellemrum.
Jeg gør det mindst 1 gang om ugen, mere hvis jeg føler mig træt, eller har
været steder med mange mennesker og/eller tung energi som hospitaler,
kirkegårde, men også hvis jeg har rejst med fly eller tog, eller har haft mange
gæster i mit hjem. Det er også godt at smudge nye genstande, du bringer ind i
dit hjem, særligt hvis det er brugte genstande. Planter og objekter i hjemmet
smudges også gerne jævnligt, især hvis du har objekter, som har betydning
for dig. 
 
Laver du shamanistisk arbejde og ejer nogle såkaldte medicingenstande, som
tromme, rasle, fjer, krystaller/sten skal de smudges hver gang, du har brugt
dem, og inden du bruger dem igen. 
 
Når du smudger dig selv eller andre mennesker, så start med hovedet og
skuldrene og bevæg dig ned over hele kroppen, front og bag, og under
fødderne. Tung og negativ energi sidder ofte omkring skuldre og mellem
skulderbladene, men alle energicentrene bør have særlig opmærksomhed,
når man smudger. Energicentrene i kroppen er krone, tredje øje, hals, hjerte,
solar plexus, hara, rod. De er er særligt modtagelige for energi og bør altid
holdes klare og skinnende, som små roterende sole i kroppen.  
 
I et rum eller hjem, sørg da for at komme ud i alle hjørner, under møbler, bag
døre og andre steder, som er lidt mørke eller måske roder lidt. Åben vinduet
mens du smudger. 
 
Du skal bruge:
En fjer, gerne stor
En ildfast skål/abeloneskal
Hvid salvie/palo santo/ceder/copal eller andet røgelse
 
Jeg kommer nærmere ind på de forskellige planter og deres
egenskaber i næste afsnit.
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Når du stryger tændstikken for at tænde din røgelse, så gør det med
bevidsthed – tænk på den allerførste gnist i universet, hils ildens ånd og bed
den hjælpe dig. 
 
Røgelse kan transformere såvel som ild, og det kan gøre et firkantet rum
rundt på et energetisk plan. Brug fjeren til at vifte røgen hen, hvor du vil have
den. Hvis du både bruger fjer og abeloneskal, har du også inviteret fire
elementer ind – ild, jord (plante), vand (abeloneskal), luft (fjer). 
 
Bed altid mens du smudger, bevæg dig rundt i rummet med uret. Du beder
plantens ånd om at hjælpe med at rense rummet/personen/genstanden. Bliv
ved indtil det føles rent og færdigt. Bed om at den negative og tunge energi
går et andet sted hen, som er bedre for den, bed om at al energi som ikke er
aligned med det højeste lys, kærlighed og visdom, går et bedre sted hen. 
Hav klar intention, bed fra hjertet, og bliv ved til det føles helt rent.
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Hvid salvie, renser og velsigner
Ceder, renser og velsigner
Enebær, renser og velsigner
Copal, renser og velsigner, kan ændre bevidsthedstilstand – god at

Palo santo, meget potent, renser og beskytter, fjerner ting
Frankincense, stærk åbning til andre dimensioner, brug med respekt

Sweet grass, velsigner, åbner hjerte energi, bruges ofte efter man

Skovmærke, velsigner, åbner hjerte energi
Bynke, lidt som frankincense, brug med respekt
Lavendel, renser og velsigner
Timian, traditionelt en kriger plante, renser og beskytter
Oregano, beskytter og fjerner ting
Rosmarin, renser og beskytter
Tobak, til at opfylde ønsker, fjerner og absorberer ting godt –
blandes med rose og lavendel for bøn
Rose, velsignende og hjerteåbnende
Syren, hjælper med at drømme

Fra tradition til tradition og fra land til egn er der mange forskellige hellige
planter, der kan bruges til at rense, velsigne, beskytte, åbne og heale. Jeg vil
her nævne de, jeg primært arbejder med. Nogle kan findes vildt eller dyrkes i
Danmark, andre må vi købe. Nogle kan købes som smudge sticks og røgelses
pinde, andre som harpiks eller granulat, der skal brændes på kul. Du kan også
selv binde dine smudge sticks og mixe planter, du føler dig tiltrukket af. 
 

    bruge til klarsyn/spådom

    og forsigtighed

    har renset med for eksempel salvie

Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse i dit arbejde
med de healende planter.Tak fordi du læste med.

Må du vandre i skønhed. 
 
 

 
Now I walk in beauty,

beauty is before me,
beauty is behind me,
above and below me.

 
Traditionel Navajo bøn
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