
1 
Życie po życiu ©               www.joannastouch.eu  

 

 

Sesja 1 – Czemu komunikujemy się ze zmarłymi?   

Głównym powodem jest przyniesienie z podróży informacji i 

uzdrawiającej energii, lub prośba o ochronę. Większość naszych 

Duchów Opiekuńczych to nasi Przodkowie, niekoniecznie wchodzący 

w skład naszego Drzewa Genealogicznego. Jak sam widzisz – już 

komunikujesz się ze zmarłymi!    

Kiedy podróżujemy aby spotkać zmarłe osoby lub zwierzęta, nasza 
misja polega na uzyskaniu i przyniesieniu odpowiedzi na zadane przez 
klienta pytania, przyniesieniu ulgi, przekazaniu informacji i odzyskaniu 
(lub wymianie) uzdrowicielskiej mocy i elementów duszy.   

Gdzie i w jaki sposób się łączymy? 

 
Mamy trzy główne opcje: zapraszamy zmarłe zwierzę do naszego 
Świętego Kręgu w Niezwyczajnej Rzeczywistości, spotykamy się z nim na 
moście, lub przekraczamy most aby spotkać zmarłe zwierzę, podróżując 
zawsze z naszym Zwierzęciem Mocy. Pytaj się zawsze Twoich Duchów 
co robić. Każde zwierzę należy do swojego Duchowego Plemienia, z 
którego pochodzi, i do którego powraca.   

Jakie zwierzęta i duchy wchodzą w skład plemienia nie zawsze jest do 
końca jasne – nasze odkrycia mogą być naprawdę zaskakujące. My 
często podejrzewamy, że Duchowe Plemię zwierzęcia będzie zawierało 
innej tej samej rasy. Myślimy, że Owczarki Niemieckie wracają do 
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Plemienia Owczarków Niemieckich. Albo myślimy, że po śmierci zwierzęta 
wejdą w skład naszej duchowej rodziny. A jeżeli Ci powiem, że mogą one 
powrócić do Plemienia zamieszkującego Gwiazdy? Przeistoczyć się w 
Elfy, albo w inne Duchy Natury? Wszystko jest możliwe. Pracując jak 
operatorzy szamańscy musimy być otwarci na wszystkie możliwości!  

Co robimy? 

ZWRACAJ BACZNĄ UWAGĘ NA WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY! Duchy 
pokażą Ci się w sposób, który będzie zawierał informacje dla klienta. Nie 
osądzaj, ani nie pomijaj nigdy żadnego szczegółu, nawet jeżeli wydaje Ci 
się on bez znaczenia.   

Przekaż zwierzęciu miłość i pytania Twojego klienta. Otrzymaj informacje i 
zapytaj się czy jest jeszcze coś, co powinieneś przekazać. I kiedy 
usłyszysz, że to już wszystko…   

Poproś Duchy, aby dały Ci Dar Mocy, który zaniesiesz do klienta. Ten Dar 
może mieć fizyczną formę (na przykład, element biżuterii), lecz może to 
być również energia duszy, miłości, piosenka i wiele, wiele innych rzeczy.   

Bardzo często, w momencie śmierci, kawałek naszej duszy idzie razem ze 
zwierzęciem. My potrzebujemy go z powrotem, musi być kompletni, a 
zwierzęciu nie przyda się on na nic, wręcz przeciwnie, będzie mu utrudniać 
jego podróż do Źródła.   

Przynieś dar osobie:  

 
Trzymaj go mocno w Twoim sercu i, po powrocie, wdmuchnij je w serce 
osoby. Podziel się wszystkim, czego się dowiedziałeś i opowiedz o darze, 
który przyniosłeś.  

PODRÓŻ 

W parach. Odbędziemy podróż, aby spotkać zmarłą osobę, drogą dla 
naszego partnera. Otrzymamy odpowiedzi na pytania, przyniesiemy Dar 
mocy i wdmuchniemy go w serce naszego partnera. Możemy zrobić to 
wszystko w jednej podróży, lub etapami. Zależy jak zdecydują Duchy.   

PODRÓŻ 

To cudowny prezent, który możesz podarować Twojemu przyjacielowi. 
Zrób tę podróż dla osoby, którą kochasz.   
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Odzyskiwanie elementów duszy naszego przyjaciela, które go 

opuściły podążając za zmarłym zwierzęciem.   

Nasze zwierzęta są naszymi najbliższymi przyjaciółmi. Znają nas. 

Trzymają nasze dusze przy swoich sercach. Kiedy umierają, część naszej 

duszy odchodzi razem z nimi. W wielu przypadkach elementy duszy 

wracają spontanicznie. W innych natomiast elementy naszej duszy 

pozostają ze zwierzęciem, powodują uczucie pustki w sercu człowieka, 

który go kochał. Kiedy podróżujemy aby spotkać zmarłe zwierzę, musimy 

poprosić je aby zwróciło elementy duszy człowieka.   

Prosimy ducha zwierzęcia, aby przyniosło i oddało esencję człowieka. 

Może ona być w formie prostego prezentu, lub kawałek duszy, która 

wyruszyła razem ze zwierzęciem. Dzisiaj przestudiujemy Odzyskiwanie 

Duszy.  

Odzyskiwanie Duszy dla ludzi wymaga również często stosowania 

psychologii integracyjnej, w związku z czym proces nie zawsze jest łatwy. 

W zależności od stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, od chęci 

powrotu do kompletnego i integralnego stanu, odzyskiwanie duszy może 

być naprawdę wspaniałą przygodą, która dosłownie zmieni Twoje życie, 

lub okaże się całkowicie bezużyteczna. Twoim zadaniem jest utworzenie 

warunków dla sukcesu, pamiętając, że to Duchy są odpowiedzialne za 

rezultat.   
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Pracując ze zwierzętami w celu odzyskania elementów duszy człowieka 

tworzymy warunki dla cudownego i wspaniałego ozdrowienia. Zwierzęta 

pomagają nam w naszym leczeniu i zdrowieniu i faktu tego nie mogą 

zaprzeczyć nawet najwięksi sceptycy. Twój klient może odwdzięczyć się 

oddając elementy duszy zwierzęcia, które jeszcze przy sobie zatrzymał. 

Ich zwrócenie to akt ogromnej miłości.   

 

Musimy uzmysłowić ludziom ważność bycia kompletnym i integralnym, 

zarówno dla nas jak i dla zwierząt. Musimy wytłumaczyć im jak bardzo 

ważne jest uwolnienie przetrzymywanych przez nich elementów duszy i 

poproszenie o swoje. Nasza duchowa iskra przebywa w elementach 

naszej duszy i, jeśli chcemy być silni i zdrowi, potrzebujemy, aby wszystkie 

elementy duszy przebywały razem z nami.   

Odnajdując element duszy może się zdarzyć, że poznasz również i 

okoliczności, które spowodowały jego ucieczkę. Bardzo możliwe jest, iż 

nastąpiło to z powodu choroby i śmierci zwierzęcia – i to jest zupełnie 

normalne. Naszą misją jest ich odnalezienie. JEŻELI, JEDNAK dusza 

uciekła z powodu osobistych dramatów osoby – uważaj bardzo na to co 

mówisz. Nie opowiadaj historii, które mogą na nowo przywołać ból, strach 

lub zranić osobę. Opowiadamy WYŁĄCZNIE historie, które mogą pomóc w 

ozdrowieniu. Proś zawsze Twojego Nauczyciela, aby włożył Ci w usta 

odpowiednie słowa, które umożliwią Ci opowiedzieć zdarzenie w delikatny 

sposób i przynieść wsparcie.   

PODRÓŻ: 

Odzyskiwanie mocy, lub elementów duszy dla człowieka, przy pomocy 

jego własnego zwierzęcia.   

 

Przyprowadź ze sobą ducha klienta do Twojego Świętego Miejsca w 

Niezwyczajnej Rzeczywistości, aby mógł on otrzymać energię duszy, którą 

odzyskasz.   

Podczas podróży zwracaj baczną uwagę na jakość i ilość energii duszy, 

którą przynosisz z powrotem – pamiętaj, Twoim postanowieniu 

przyniesienia jej z powrotem dla klienta.   

Podróżuj razem z Twoim Zwierzęciem Mocy lub Nauczycielem, aby 

spotkać zwierzę. Zapytaj się go, czy wie o jakichkolwiek brakujących 
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kawałkach duszy. Zapytaj się go, czy chce uczestniczyć w ich 

odzyskiwaniu i czy chce przynieść je osobie.   

Kontynuuj razem z Twoim Duchem Opiekuńczym i ze zwierzęciem 

poszukiwanie elementów duszy razem ze zwierzęciem (może się zdarzyć, 

że będzie ona razem ze zwierzęciem). Pozdrów duszę delikatnie i zapytaj 

się jej, czy naprawdę stanowi część Twojego klienta, Poproś o dodatkowe 

potwierdzenie Twoje Duchy. Zapytaj się duszy, czy chce ona powrócić z 

Tobą teraz. Osoba jej potrzebuje, aby odzyskać swoją integralność. 

Pamiętaj, abyś zapytał się Duchów, w jaki sposób odpowiedzieć całą 

historię.   

Kiedy Dusza zgodzi się już na powrót, włóż ją do Twojego serca, lub w 

jakiś pojemnik, na przykład w kryształ, aby zanieść ją z powrotem. Poproś 

Twoje Duchy, aby chroniły ją w czasie Waszego powrotu. Powróć do 

Twojego Świętego Miejsca w Niezwyczajnej Rzeczywistości. Zapytaj, czy 

już jest czas na jej wdmuchnięcie? Jeżeli odpowiedź brzmi „nie” – 

obserwuj co jeszcze robią Duchy i spytaj czy jest coś jeszcze co 

powinieneś zrobić. Jeżeli odpowiedź brzmi „tak” – wdmuchnij duszę w 

Twojego klienta. Poproś Twoje Duchy aby ją przypieczętowały. Opowiedz 

pacjentowi o charakterystykach i mocy elementu odzyskanej duszy.   

Poproś teraz Twojego klienta, aby uwolnił elementy duszy zwierzęcia, 

które zatrzymał przy sobie. Poproś o to zarówno w Rzeczywistości 

Zwyczajnej jak i Niezwyczajnej, pomagając klientowi uwolnić wszystkie 

części. Zobacz te części, zbierz je i, z błogosławieństwem Twoich Duchów 

– zanieść je zwierzęciu. Cudownie!   

Zapytaj, czy są jeszcze jakieś inne wiadomości do przekazania i, na 

koniec, odprowadź zwierzę do Niezwyczajnej Rzeczywistości.   

Ta podróż ma bardzo wiele wariantów. Możesz ją, na przykład, zrobić dla 

zwierzęcia, które jeszcze żyje.   
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Sesja 2 – Duchowe Plemię Zwierzęcia 

Zwierzęta i ich Duchowe Plemienia:   

 

Z kim się łączą zwierzęta po ich fizycznej śmierci? My, ludzie, mamy 

nadzieję, że zwierzęta, które nas opuściły czekają na nas i że, wcześniej 

czy później, spotkamy dusze tych wszystkich, którzy odeszli przed nami.    

Jestem pewna, że podczas Twojej pracy jako Komunikator Szamański ze 

zwierzętami, spotkałeś już ludzi z najprzeróżniejszymi oczekiwaniami. I 

założę się, że również i Ty odkryłeś już, że czasami jest to prawda, 

czasami zaś- nie. Podczas lat mojej praktyki widziałam już przeróżne 

sytuacje, każda odmienna od pozostałych. Nauczyły mnie one jednej 

rzeczy – nie istnieje żadna sztywna reguła. Ciężar tajemnicy tego co 

wydarza się po śmierci może być trochę zmniejszony przez podróże 

szamańskie, jednakże każdy przypadek jest inny i wyjątkowy. Może istnieć 

wiele wspólnych punktów i podobieństw, jednakże ja nigdy nie widziałam, 

na przykład ani tęczowego mostu, ani aniołów.   

Natknęliśmy się już na koncepcję Duchowego Plemienia w pierwszym 

bloku tej sesji. 

Teraz go pogłębimy.  

PODRÓŻ: ZWIERZĘ ŁĄCZY SIĘ ZE SWOIM PLEMIENIEM  

Czas: 10 minut 
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Przywołujemy plemię, witamy ambasadora i otrzymujemy informacje 

odnośnie koneksji zwierzęcia.   

Udaj się do Twojego Świętego Miejsca i połącz się z Duchami. 

Przyprowadźcie Ducha Zwierzęcia, a następnie poproś Twojego 

Nauczyciela, aby Ci pomógł zaprosić Duchowe Plemię Zwierzęcia. Okaż 

mu szacunek. Obserwuj uważnie kto wchodzi w jego skład i co robią. Jak 

już się uspokoją poproś o rozmowę z ich Ambasadorem. Poproś o 

informacje odnośnie koneksji zwierzęcia z jego plemieniem. Prowadź 

rozmowę w otwartej formie, pozwól, aby płynęła swobodnie.   

Poproś teraz Ambasadora, aby połączył zwierzę z aspektem jego duszy 

obecnej w plemieniu.   

 

Zapytaj, czy jest konieczne odzyskanie jakiegoś elementu duszy. Zapytaj, 

czy należy odszukać najprawdziwszą, idealną i świętą esencję zwierzęcia.   

 

Plemię łączy zwierzę ze swoją pełną duszą i pomaga mu w przejściu 

do innego wymiaru:  

 

Jedną z najpiękniejszych rzeczy, którą możemy zrobić dla zwierzęcia w 

momencie opuszczania przez niego jego fizycznej formy jest zaproszenie 

Duchowego Plemienia zwierzęcia i poproszenie go o pomoc. Może się 

zdarzyć naprawdę bardzo wiele rzeczy:   

Ambasador Plemienia może pozostać przy zwierzęciu i prowadzić jego 

Ducha w momencie opuszczania ciała.   

Ambasador może zaprowadzić zwierzę do jego plemiennego domu, gdzie 

zwierzę zapozna się na nowo ze swoimi starymi przyjaciółmi i będzie 

gotowy, kiedy nadejdzie jego czas powrotu.   

Możesz poprosić Plemię o jak największe możliwe uzdrowienie zwierzęcia 

i osoby, aby zredukować ich dramat do minimum (łącznie ze 

zmniejszeniem bólu i cierpień, które są zazwyczaj obecne w momencie 

opuszczania fizycznego ciała).   

Poprosić, aby – o ile to możliwe – inny członek duchowego plemienia 

wkroczył w życie danej osoby – jako dusza zreinkarnowana, albo zupełnie 

nowa.   



8 
Życie po życiu ©               www.joannastouch.eu  

Pomysłów i możliwości jest nieskończenie wiele. Powyżej podałam 

zaledwie kilka przykładów tego, co Plemię może i kocha robić.   

 

PODRÓZ: UZYSKAJ HISTORIĘ CELU ZWIERZĘCIA W JEGO 

OBECYNM ŻYCIU.  

 

Czas podróży: Tyle, ile potrzeba.  

 

Prawdopodobnie najczęstszym pytaniem, które osoby sobie zadają jest: 

„Dlaczego jesteśmy razem?”. Historia, którą opowie Ci plemię duchowe 

zwierzęcia może dostarczyć bardzo jasnych wskazówek, również kiedy 

będzie ona opowiadana w postaci metafory, która, jeśli wzięta dosłownie, 

nie będzie miała wiele albo wcale sensu.   

Podróż tego typu jest łatwa kiedy pracujemy dla zwierzęcia innej osoby. 

Jako zadanie domowe będziemy pracować parami.  

Udaj się do Twojego Świętego Miejsca i przyprowadź Ducha Zwierzęcia. 

Poproś Twoje Duchy, aby połączyły Cię z Duchowym Plemieniem 

Zwierzęcia. Poproś teraz jednego z jego członków, aby opowiedział Ci 

historię, która opisze powód egzystencji zwierzęcia w tym życiu.   

 

Sesja 3 – Pomagamy zwierzęciu i osobie podczas końcowych faz 

życia.  

Trzy pilastry udzielania wsparcia 
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Większa część ludzi, kiedy zwierzę znajduje się w końcowej fazie swojego 

życia, zadaje sobie pytania tego typu:  

• Moje zwierzę cierpi? Co mogę dla niej/niej zrobić?   
 

• Co jest dla niego/niej najlepsze w tym momencie: lekarstwa, jedzenie, 

różnego typu czynności….?  
 

• Istnieje jakaś niedokończona misja lub niespełniony cel, który zatrzymuje 

zwierzę a naszym wymiarze?   
 

• Czy to ja powstrzymuję moje zwierzę? 
 

• Skąd będzie wiedzieć, kiedy nadejdzie jego moment, aby opuścić ciało 
fizyczne?   

 

Sęk w tym, że ludzie często próbują pomóc robiąc jednocześnie wiele 

rzeczy na raz, często sprzecznych ze sobą. Pragną, aby zwierzę 

wyzdrowiało. Chcą, aby żyło i jednocześnie pragną przygotować je do 

odejścia. Szukają uzdrowienia dla siebie samych. Chcą znać szczegóły 

tego, co się dzieje i jednocześnie chcą się od tego odciąć. Sesje tego typu 

mogą być naprawdę skomplikowane. Pamiętaj, że najlepszym sposobem 

pomocy człowiekowi, jest Twoje skoncentrowanie się na zwierzęciu.  

Podczas zeszłej lekcji poznaliśmy lepiej Ambasadora Duchowego 

Plemienia Zwierzęcia prosząc go o wsparcie zarówno dla zwierzęcia jak i 

dla osoby. Nauczyliśmy się jak otrzymać plemienną historię zwierzęcia 

oraz historię jego reinkarnacji. Te informacje mogą przynieść niezmierną 

ulgę. Wyraźna wizja odnośnie naszego duchowego życia, zarówno tu jak i 

tam, może być dla wszystkich ogromnym wsparciem.   

Nasz pierwszy krok polega na uzdrawianiu szamańskim. 

Przyprowadzamy zwierzę do naszego Świętego Miejsca. Prosimy nasze 

Duchy Pomocnicze, aby zaczekały jeszcze chwilę i wykonały diagnozę, 

ekstrakcję, transformację i przelanie całej mocy zwierzęcia. I, chociaż nie 

możemy wstrzymać upływu czasu, możemy zawsze przywrócić 

integralność zwierzęcia sprawiając, iż poczuje się ono lepiej na poziomie 

emocjonalnym i, bardzo często, również i fizycznym.  
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Nasz drugi krok polega na pomocy zwierzęciu w połączeniu się z jego 

Duchowym Plemieniem i w poznaniu Ambasadora, jak to już uczyniliśmy 

poprzednio.   

 

Trzeci krok to pomoc ludziom w połączeniu się z ich Duchami 

Opiekuńczymi i z ich własną mocą spirytualną, pot to aby również i oni 

przeżyli ten okres otoczeni miłością, dobrocią i światłem, bez myślenia, że 

robią coś „niepoprawnie”.   

PODRÓZ: POMOC PLEMIENIA W MOMENCIE OPUSZCZANIA 
FIZYCZNEGO CIAŁA.  

Czas: 10 minut 

Będziemy pracować ze zwierzętami starymi lub bardzo chorymi. Możemy 

wykonać naszą pracę nawet z wyprzedzeniem. Nie martw się, absolutnie 

„nie przyspieszasz wydarzeń”.   

 

Przyprowadź zwierzę do świętego kręgu. Wyraź intencję połączenia 

zwierzęcia z jego plemieniem duchowym i przygotowania zwierzęcia do 

powrotu do wymiaru duchowego. Twoje Zwierzę Mocy, albo Twój 

Nauczyciel poprowadzą podróż. Może podróżować z Twoim pacjentem do 

jego Plemienia Duchowego, lub może ono przyjść do Was, spotykając się 

z Wami w Twoim świętym miejscu.   

Ciesz się ze spotkania zwierzęcia z jego plemieniem i wspieraj go. Po 

jakimś czasie zapytaj Ambasadora, czy jest jakiś emisariusz, który może 

pozostać ze zwierzęciem, jakiś Duch, który go poprowadzi do plemienia, 

kiedy nadejdzie na to pora, i który pozostanie przy nim przez cały czas 

jego pobytu w naszym wymiarze.   

Ten punkt jest bardzo podobny do odszukiwania zwierzęcia mocy. Na 

koniec pracy obserwuj jak emisariusz połączył się ze zwierzęciem, również 

i w naszej Zwyczajnej Rzeczywistości.   

Łączymy ponownie osoby z ich Nauczycielami i Przewodnikami.  

 

Uzdrawianie szamańskie dla zwierząt łączy się nieodzownie z 

uzdrawianiem ludzi. Wszystko to, czego nauczyliśmy się odnośnie 

uzdrawiania dla zwierząt może być również bardzo przydatne dla ich 
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ludzkich towarzyszy. W momencie tworzenia Świętego Kręgu poproś 

Opiekunów osoby, aby do Ciebie dołączyły i przedstaw je osobie. Pomóż 

osobie poczuć na nowo więź z nimi.   

Poinformuj osobę, że są z nami potężne miłosierne duchy, które pragną ją 

wesprzeć, i którym może całkowicie ufać, ponieważ pomogą one jej podjąć 

najlepsze decyzje w tej fazie jej życia.    

 

Niezmiernie ważnym aspektem jest Twoja pomoc klientowi w wybraniu 

intencji: jeśli sesja się powiedzie – czego się nauczy? Co się zmieni? W 

ten sposób dostroimy naszą częstotliwość do częstotliwości intencji. 

Większość osób ma zazwyczaj oczekiwania tego typu:  

- aby zwierzę nie cierpiało;  
 

- aby osoba była prowadzona w oferowaniu zwierzęciu jak najlepszej 

opieki i pomocy;   
 

- aby osoba zrozumiała czy/kiedy pomóc zwierzęciu odejść;   
 

- aby zwierzę przeszło łatwo przez most i powróciło szczęśliwe do swojego 

Plemienia;   
 

- aby osoba mogła zrozumieć, że jej ból to normalne i odpowiednie 

uczucie;   
 

- aby ból po utracie przekształcił się w błogosławieństwo.   
 

Pracując w tak szerokim kontekście nie jesteśmy narażeni na utknięcie w 

specyficznych szczegółach, których możemy nawet nie być w stanie 

dostarczyć. Natomiast w ten sposób nasza praca będzie o wiele bardziej 

potężna i wyraźna. Poznasz niektóre szczegóły, ale nie wszystkie będą 

ważne, a zarówno osoba jak i zwierzę otrzymają wszystko to, czego 

potrzebują, aby przejść wspólnie następny odcinek drogi.   

PODRÓŻ: ŁĄCZYMY PONOWNIE OSOBY Z ICH OPIEKUŃCZYMY 

DUCHAMI I UZYSKUJEMY INFORMACJE NIEZBĘDNE DLA ICH 

WSPARCIA.   
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Ta podróż stanowi część innego rodzaju pracy, jednakże, aby ten kurs był 

jak najbardziej kompletny – odbędziemy ją również i tutaj.   

Powróć do Twojego Świętego Kręgu i przyprowadź ludzkiego pacjenta 

(jeżeli Duchy powiedzą, że to dobry pomysł – również i jego zwierzę).   

Wezwij i połącz się z Duchami z czterech kierunków i poproś wyraźnie, 

aby Opiekuńcze Duchy i Zwierzęta Mocy (Przodkowie, itp.…) połączeni z 

Twoim klientem również przybyli.   

Ułatw ich ponownie połączenie się z nim, przedstaw je Twojemu klientowi. 

Zapytaj jakie dary i moc przynoszą. Poproś je, aby wspierały Twojego 

klienta, aby przelały w niego jego osobistą moc, dostarczały mu 

wskazówek, itd..   

W jaki sposób klient może utrzymywać połączenie z Wami?   

 

Kilka rad:   

 

Być może będziesz w stanie dostarczyć również jakieś specyficzne 

wskazówki, w oparciu o Twoje doświadczenie, Twoje osobiste połączenie 

z Duchami, lun nawet intuicję. Wskazówki, które podam poniżej nie mają 

na celu zniechęcenia Cię, lecz pragnę uwolnić Cię od poczucia obowiązku 

dostarczenia nie wiadomo jak bardzo potężnych i dokładnych informacji, 

ponieważ Szamanizm tego absolutnie NIE WYMAGA – możesz z całym 

spokojem zostawić prowadzenie osoby Duchom i dostarczyć jej zaledwie 

kilka prostych wskazówek, które Duchy Ci przekazały.   

Szamanizm pracuje dogłębnie i pod powierzchnią, łączy Opiekuńcze 

Duchy z tymi, którzy szukają ich pomocy. My jesteśmy wyłącznie mostami, 

kanałami dla Duchów w imieniu naszego klienta. Duchy te pracują 

rozwiązując różne kwestie, najpierw w czasie naszej wspólnej pracy, 

następnie – pozostając z klientem i kontynuując prowadzenie go. Duchy 

mogą również dostarczyć wskazówek i informacji dla klienta, jednakże nie 

jest to konieczne. Musimy poinformować klienta, że możemy zadać 

Duchom wszystkie pytania typu „powinienem czy nie”: w imieniu klienta, 

jednakże nasz główna praca polega na rozwiązywaniu kwestii na poziomie 

duchowym i energetycznym. Wyłącznie w ten sposób różne rozwiązania w 

naszej zwyczajnej rzeczywistości mogą zaistnieć naprawdę bardzo 

szybko.   
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Sesja 4 – Psychopomp  

GŁÓWNE KONCEPCJE 

• Zebranie razem elementów Duszy   
 

• Psychopomp 
 

Kto z nas może powiedzieć z całą pewnością co się dzieje po naszej 
śmierci fizycznej? Istnieje wiele historii, opowieści i przeróżnych wierzeń. 
Osobiści, w latach mojej praktyki widziałam już tyle rzeczy, ze nie mam 
absolutnie zamiaru mówić „istnieje to i tamto”.  

Dzisiaj zgłębimy tę tajemnicę przy pomocy szeregu podróży. Wszystko, 
czego się nauczymy będzie dla nas niesamowicie przydatne.    

PIERWSZA PODRÓŻ: PRZESTRZEŃ MIĘDZY ŚWIATAMI  

Poproś Twoje Duchy, aby zaprowadziły Cię do Świata między Światem 

Górnym i Środkowym. Eksploruj. Spotkaj jego mieszkańców. Naucz się od 

nich co się tam wydarza zarówno dla nas jak i dla dusz, z którymi 

pracujemy.   

DRUGA PODRÓŻ: ZBIERAMY ELEMENTY DUSZY  

Wybierz partnera i jego zwierzę z przeszłości, dla którego będziesz 
pracować. Poproś Twojego Nauczyciela, aby przeniósł Cię on w 
przeszłość w celu dowiedzenia się co się działo, kiedy zwierzę umierało i 
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umarło. Zadaj Twojemu Nauczycielowi następujące pytania: czy dusza 
zwierzęcia była z jakiegoś powodu niepełna? Było konieczne jej 
skompletowanie? Jeśli tak, jak to się odbyło? Poproś o opowiedzenie 
procesu.   

Otrzymałeś jakiś protokół do podzielenia się nami, który powinniśmy 

przestrzegać podczas naszej pracy jako Psychopomp, kiedy zbieramy 

elementy duszy i ułatwiamy proces naszemu pacjentowi?   

Szamańska praca jako Psychopompa polega na towarzyszeniu 

umierającym w kierunku życia po życiu. Dusze czują się często zagubione, 

nie są pewne gdzie się znajdują i często przeistaczają się w Błądzące 

Dusze. Prawie zawsze pozostają one uwięzione w energii dramatu, który 

miał miejsce w momencie śmierci. To jeden z powodów, dla którego 

istnieje w naszym wymiarze tak wiele zdezorientowanych Duchów.  

Błąkający się kawałek Duszy może zagnieździć się w innym żywym 

stworzeniu. Od tego momentu taka żywa istota będzie posiadała myśli i 

odczucia, które nie są jego. I to zaczyna być bardzo duży problem.   

Praca Psychopompa nie jest trudna, jednakże należy ją wykonywać z 

zachowaniem wielkiej ostrożności, ponieważ takiemu błąkającemu się 

Duchowi może spodobać się pomysł przeniesienia się do innego żywego 

nośnika – DO CIEBIE!  

Elementy błąkających się dusz są często zagniewane i, będąc 
niesamowicie sprytne, mogą reagować na przeróżne sposoby.   

 

ZADANIE DOMOWE: ZBIERAMY INSTRUMENTY I WIEDZĘ 

NIEZBĘDNĄ DL PRACY JAKO PSYCHOPOMP   

Zadaj Twojemu Nauczycielowi wszystkie pytania odnośnie pracy 

Psychopompa, które przyjdą Ci na myśl. Nie spiesz się, niech trwa to ty, ile 

musi, Wasza rozmowa może być długa i będzie z całą pewnością 

przyjemna i pouczająca. Tej pracy nie można absolutnie wykonywać bez 

odpowiedniego przygotowania.   

Poproś o protokół, który będzie odpowiedni dla CIEBIE podczas zbierania 

elementów duszy.   

Wykonaj podróż do schroniska i poproś o protokół odnośnie pomocy 

różnym błąkającym się duszom, które tam spotkasz.   
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Sesja 5 – Komunikacja ze 
zmarłymi.   

Bardzo elastyczna rozmowa i 
kilka pytań:   

Po tym jak elementy duszy 
zostaną zebrane i połączone, co 
się dzieje dalej?   

Kiedy dusza znajduje siępoza 

mostem czujemy nasze połączenie 

z nią jak pływy morza. Gdzie przebywa i jak możemy ułatwić nasze 

połączenie?   

Dusze się inkarnują? Jeśli tak, istnieje jakieś zobowiązanie dla zwierzęcia 
do powrotu do szczególnej osoby?  

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o ich ewentualnym powrocie?   

PODRÓŻ: REINKARNACJA  

Najzabawniejszą część tego typu pracy stanowią pytania, jakie zadajemy 
sobie odnośnie reinkarnacji. Wrócimy teraz do zmarłego zwierzęcia, z 
którym przed chwilą pracowaliśmy i zapytamy go czy ma zamiar się 
zreinkarnować. Jeśli tak – kiedy i jak. Pamiętaj, pozwól aby to Twoi 
Nauczyciele i Twoje Zwierzę Mocy prowadzili tę podróż. Możesz uzyskać 
również odpowiedzi od Ambasadora Plemienia Duchowego Zwierzęcia.   

Dodatkowe informacje 

Przynieść z powrotem głęboką moc uzdrawiającą:   

Bardzo często śmierć naszego zwierzęcia pozostawia nas z ogromną 
pustką, której nie potrafimy wypełnić, z ogromnym smutkiem i żalem.  

Wszystko ma naprawdę jakiś cel i zalety, jeżeli tylko znajdziemy sposób, 
aby je zauważyć. Jednakże, sama świadomość, że nasz ból i smutek ma 
jakiś cel nie oznacza wcale, że nie będziemy dłużej cierpieć. Przeżywając 
okres smutku i bólu stajemy się bardzo podatni i otwarci na różne choroby 
fizyczne i spirytualne. Z szamańskiego punktu widzenia utrata elementów 
naszej duszy i naszej mocy sprawia, że jesteśmy niesamowicie otwarci na 
wtargnięcia różnego rodzaju energii, które mogą nam przysporzyć 
naprawdę przeróżne problemy na wszystkich poziomach: umysłowym, 
duchowym i fizycznym. Nasz świat zachodni rozpoznaje i uznaje ten fakt 
mówiąc o osłabieniu naszego systemu odpornościowego, wskutek którego 
stajemy się jak otwarte drzwi naszego domu wpuszczając wszystkie 
choroby. Depresja, strach, bezsenność, itp. Są wszystkie objawami 
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obecności energetycznych intruzów w nas. Czasami usunięcie korzeni i 
prawdziwych przyczyn tych oznak może być długotrwałe i pracochłonne.  

Śmierć naszego zwierzęcia może spowodować naprawdę olbrzymie 
pęknięcia i szczeliny w naszej duszy. W ciągu wielu lat mojej praktyki 
Duchy nauczyły mnie, że jeżeli dana osoba cierpi naprawdę bardzo mocno 
i długo po zgonie zwierzęcia, oznacza to, że zdarzenie to pogłębiło 
wyłącznie istniejące już uprzednio rany. Magia szamanizmu polega, 
między innymi, na tym, że jesteśmy w stanie pracować z duszą zwierzęcia, 
z naszymi Nauczycielami i Zwierzętami Mocy, aby wyleczyć ranę, której 
korzenie sięgają o wiele głębiej niż fakt zgonu zwierzęcia. W tym miejscu 
naszych studiów szamańskich możesz jeszcze nie do końca rozumieć o 
czym mówię, lub co się dzieje podczas takiej podróży szamańskiej. Nie 
pytaj nigdy, dlaczego dana rana istnieje, kto lub co ją spowodowało, ani 
nie zadawaj żadnych innych pytań odnośnie kwestii, które Cię zaciekawiły 
podczas prowadzonej sesji. Twoim jedynym celem jest odnalezienie i 
przyniesienie z powrotem uzdrawiającej mocy, która jest odpowiednia dla 
osoby, na najgłębszym możliwym poziomie, wykorzystując miłość i serce 
zwierzęcia jako portal prowadzony do korzeni istniejącej rany.   

Kluczowym aspektem takiej sesji jest poproszenie o przywrócenie 
uzdrawiającej siły jak najbardziej odpowiedniej dla osoby w danym 
momencie jej życia i poproszenie zmarłego zwierzęcia, aby wzięło 
udziałów leczeniu tej rany. Zwierzę może nadal posiadać niektóre 
elementy duszy osoby, ponieważ w momencie jego zgonu poszły one z 
nim. Nasza praca polega na przywróceniu każdemu tego, co do niego 
należy, oraz na przywróceniu świętej energii i światła, które wypełnią 
każdą pustkę.   

 


