Klockringning
Ingångsmusik: Bliss - A hundred thousand angels
Officiant Torsten Lund inleder och välkomnar
Mitt tacktal till Livet
Musik: Sonja Aldén – I din himmel
Stycke ur poeten Khalil Gibrans (1883-1931) Profeten: ”Om bönen”
Gayatri Mantra
Om Bhur Bhuvaha Svaha - Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi - Dhiyo Yonah Prachodayat
Ett flera tusen år gammalt mantra från Sanskrit. Enkelt översatt betyder det ungefär:
”Oh, du oändliga Universum. Jag är redo nu – visa mig ljuset”. Det är kraftfullt för
upplysning, där man skickar Kärlek till hela universum. Vi är alla enade!
Sjung med eller bara blunda och låt mantrat verka inom dig.
“A mantra is something to let sink deep in your being, just as roots go deep into the earth.
The deeper the roots go into the earth, the higher the tree will go into the sky.” – Osho

Inför denna ceremoni har jag valt ut några saker som varit betydelsefulla i mitt liv.
Titta gärna på altaret innan du går och läs vad jag tänkt när jag plockat fram dessa
symboler:
1.

En stor och vacker Buddha. Buddha står för medvetandet som vi alla har inom
oss. Det som är bortom lidandet och istället närvarande här och nu.

2.

Två änglar, en man och en kvinna. Den maskulina och feminina sidan som vi
alla har inom oss. Allt i Universum vibrerar och änglaenergierna vibrerar på en
nivå som jag tycker mycket om.

3.

Rökelsehållare med lavendelrökelse. Hållaren och lövet står för Livet som vi
lever. Doften från lavendel har jag alltid tyckt mycket om.

4.

Hänge med OM-tecken. OM-tecknet står för att vi alla är samma och inte
separerade från varandra, även om det kan se ut så i den fysiska världen.
Jag har även ett OM-tecken på min vänstra handled idag, inför min sista resa.

5.

Kundalinismycke i silver (hänge). Detta är ett unikt smycke, som är gjort på
beställning bara för mig. Det har jag burit mycket, både till vardags och under
kurserna. Kundalini-ormen står för det nedre chakrat som finns i bäckenet och
den kraft som är vilande där.

6.

Lergudinna (halsband). Denna gudinna symboliserar den fysiska kropp som jag
levt i och lånat. Nu är det dags att ge tillbaka kroppen till Moder Jord.

7.

Lila halsband med 108 pärlor. Mandala som står för de 108 riktningarna som
många mantran är i.

Musik: Deva Premal - Gayatri Mantra
Fortsätt blunda, ta in mantrat i dig och skicka ut ljus och Kärlek i Universum
Avskedstagande för dig som besökare, defilering
Solist: Tezzla Flormo – Over the rainbow
Avslutande ord från officiant
Musik: Sarah McLachlan - Angel
Tack och avslut
Möjlighet att fotografera och titta på mitt altare innan du går
Utgångsmusik: Sacred Earth – Breathing Space & Grounded

