Used by the native Indians (Anishinaabeg)
Used to protect a child from bad dreams.
To be used with all kind of natural feathers.
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Een dromenvanger (Engels dream catcher) is een traditioneel object, oorspronkelijk afkomstig van de Ojibweg (Anishinaabeg), een indianenvolk uit
Noord-Amerika. Vanwege de spirituele of esoterische associaties is dit voorwerp eind 20e eeuw ook in gebruik geraakt onder aanhangers van New Agegedachtegoed. Een dromenvanger bestaat uit een ring (meestal van wilgenhout) met daarin een web. Vaak zitten er kraaltjes of steentjes in het web en
hangen er veren onder de ring. De Ojibweg geloven dat het zelf maken en
ophangen van een dromenvanger boven het bed nare dromen weert. Eeuwenlang al maken ouders dromenvangers om boven het bedje of draagwieg van
hun kinderen te hangen. Men gaat er vanuit dat de hemel doorweekt is met
dromen, goede dromen, maar ook slechte dromen. Tijdens de nacht worden
de slechte dromen gevangen in het web en volgens de overlevering glijden ze
er dan in de morgen af en drogen ze op in de ochtendzon. Goede dromen
kunnen ongehinderd hun doorgang in het centrum van de dromenvanger
vinden en treden daarmee het leven binnen van de dromer. Vandaag de dag
veel in gebruik bij de hedendaagse Sjamanen maar ook bij hen die simpelweg
het Indiaanse leven aanhangen.

A dream catcher is a traditional object, originally from the Ojibwe
(Anishinaabeg), an indigenous people of North America. Because of the
spiritual or esoteric associations this object is late 20th century also came into
use among followers of New Age philosophy. A dream catcher consists of a
ring (usually made of willow wood) with a web therein. Often there are beads
or stones in the web and hang feathers under the ring. The Ojibwe believe that
making it yourself and hang a dream catcher above the bed wards off bad
dreams. For centuries parents make dream catchers to hang above the bed or
carrycot of their children. It is thought that the sky is soaked with dreams,
good dreams, but also bad dreams. During the night, the bad dreams caught in
the web and according to tradition, they then glide into the morning off and
drying them in the morning. Good dreams can find their unhindered passage
in the center of the dream catcher and act so life within the dreamer. Today,
widely used by today's Shamans, but also those who simply adhere to Indian
life.
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