
Vision Quest
příprava modlitebních váčků

“Hledači“ si udělají 405 modlitebných váčků. 
Toto číslo reprezentuje počet duchovních 
pomocníků v tradici Lakotů, takže děláme 
jeden modlitební váček pro každého z nich. 
Tak, jak hledači dělají modlitební váčky, 
mohou do nich vložit všechny své modlitby ze 
srdce, se kterými se obrací na Vesmír. 
Modlitba nemusí směřovat pouze k 
duchovnímu pomocníkovi.

101 pro každý směr:

101 pro západ (černá)
101 pro sever (bílá)
101 pro východ (žlutá)
101 pro jih (červená)

A pak poslední modlitební kapsička (405) 
bude pro vlastní já a může být jakékoliv barvy, 
jakou si hledači zvolí, já obvykle doporučuji 
nachovou barvu, která reprezentuje opravdové 
duchovní já. K přípravě modlitebných váčků 
budeš potřebovat následující:

• 100% bavlněné látky, cca půl metru 
čtvereční od každé barvy – černé, bílé, žluté, 
červené.

• Jednu špulku červené 100% bavlněné příze 
(silnější, tenká se snadno zamotá)

• Tabák (bez přidaných látek/ alkoholu) – 2-3 
balení.

• Hůlku, na kterou budeš navíjet postupně své modlitební kapsičky, 
tak jak je budeš dělat.

• Šalvěj, jiné rostliny nebo očistné kadidlo, které bude hořet, zatímco 
budeš pracovat, hořící svíčka může také dobře posloužit.

• Co se týká modlitebných váčků, každý váček by měl být zvlášť na 
kousku příze ve vzdálenosti 3-5 cm jeden od druhého. Celkem 
uděláte 405 váčků.

101 žlutých pro Východ – Jaro 
101 červených pro Jih – Léto
101 černých pro Západ – Podzim
101 bílých pro Sever – Zima
1 nachový pro Ducha Všeho, Co Jest nebo pro Vnitřní Já

Rád bych, aby (hledači) začali dělat modlitební váčky v barvě, která 
následuje po ročním období, ve kterém se narodili. Takže pokud jsi 
se narodil/a v zimě, následující roční období bude jaro. Začni tedy 
vázat tvůj modlitební váček se žlutou barvou pro východ a jaro. 
Uvaž všechny váčky pro Východ, pak Jih, pak Západ, pak Sever. 
Tímto způsobem poslední váčky, které uvážeš, budou ročním 



obdobím tvého narození, což je začátek.

Je pohodlnější nastříhat si látku na 6x6 cm a poté, co vložíte 
tabák do látky spolu s mentálním přáním či modlitbou, látku 
svinete a tzv. lodním uzlem nebo jiným uzlem, aby váček na 
přízi držel, ji připevníte k červené přízi, na niž postupně 
upevníte cca 3-5 cm od sebe všechny ostatní váčky.

Postupně je namotáváte na tyčku nebo jiný delší kulatý předmět. 
Pokud vám něco není jasné, raději se prosím dopředu zeptejte. 
Je důležité, aby příze byla silnější, slabé se pak snadno zamotají. 
Červená příze s váčky bude sloužit navinutá na stromy nebo na 
čtyři tyčky (ty si můžete přivézt nebo udělat později na místě) 
jako ohrádka u vašeho místa v lese. 

Uzlík pro modlitební váček – vytvořte dvě očka, způsobem, jaký vidíte na kresleném obrázku; pravé očko 
protáhněte levým očkem, do vzniklé smyčky vložte váček a očko utáhněte



Použijte silnější červenou přízi, tenká se lehce zamotává

Postupné navazování modlitebních váčků



Modlitební váčky namotané na hůlce (tyčce, či jiném delším kulatém předmětu)
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