Ceremoni ved Samhain
Læs som indledning blogindlægget Liv. Død. Cyklus så du har fundamentet og
forståelsen for hvorfor ceremonien er vigtig.
Start med dit alter. Altret er det kraftcenter du sætter dig ved, og er I flere så sidder I
omkring det, så det repræsenterer jeres fælles energi, intention og bevidsthed. Alteret
repræsenterer også altid det center af kraft, vi har inde i os selv.
Her ved Samhain bringer jeg altid jord ind. Jeg tager ren kompostjord fra min egen
beholder, for det repræsenterer nemlig præcis det cykliske princip, som vi ønsker at
ære. Al jord kan naturligvis anvendes. Jeg fylder et stort fad med jord og planter i
midten en samling bloklys, så der brænder en rensende, livgivende ild i altrets midte.
Rundt om fadet pynter jeg med ting fra naturen der er i forgængelse, og her sætter jeg
også de øvrige kraftting, som jeg mærker skal være med at danne det fælles
energicenter. Sørg også for at have små juletræslys eller lignende liggende klar til
brug.

Du skal have en plan for hvad ceremonien skal indeholde og er I flere, så sørg for at alle
i kredsen ved hvad der skal foregå, så I har en fælles intention med ceremonien.
For at sætte rummet energimæssigt og åbne ceremonien laver du en indkaldelse. Den
kan laves på mange måder men fælles er at den indeholder intentionen for at du sidder
her. Du kan kalde de kræfter, energier og hjælpere ind, du har lyst til. Jeg kalder altid
ind med intuitiv sang, men der kan også bruges ord eller f.eks. dans. Det vigtige er
budskabet og at du er til stede i det, du gør.
I ceremonien kan du nu tænde lys for dine forfædre - de biologiske og f.eks. også dem
du på anden måde føler dig forbundet med. Du kan tænde eet lys for dem alle, eller du
kan tænde et lys for dem hver især eller dem, der har haft en helt særlig betydning for
dig. Mærk hvordan det føles rigtigt. Du kan også tænde et eller flere lys for alt det gamle
og brugte, du har sluppet eller som du er på vej til at slippe og, som er blevet erstattet
af en højere vibration i dig.

Når du har tændt alle dine lys og de øvrige i cirklen har tændt deres, hvis I er flere, så
kan du hylde dem med en sounding hvor du lader din intuitive kraftsang gjalde ud til
ære for alle dem der var her før dig, for alt det, der er forandret og transformeret i dig
det sidste år og for det cykliske princip - spiralens kraft.

Man kan med fordel have trommer med i sådan en sounding, hvis man altså har en
tromme, og det kan være, soundingen udvikler sig til glædes- og fejringslyd. Lad
sangene dø ud af sig selv og sid til sidst i stilhed og kig på alle jeres lys, der brænder
ned. I stilheden integreres oplevelsen og der kommer måske noget dybere indsigt til
dig.
Når det føles rigtigt, så afslut ceremonien med en taksigelse, en bøn eller andre ord, så
alle føler, der er rundet af.
God fornøjelse med din Samhain ceremoni og husk nu, at der er uanede muligheder for
at skabe din egen version.
En af mine inspiratorer til ceremoni og fejring af Samhain er Nordisk Shamanisme og
her kan du læse deres lille artikel om Samhain.
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