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Podróże szamańskie i komunikacja ze Zwierzętami

Witaj!
omunikacja szamańska ze zwierzętami to naprawdę wspaniałą
praktyka. Możemy stosować ją codziennie i w najróżniejszych
sytuacjach: dla zgłębienia więzi z naszymi przyjaciółmi
zwierzętami, dla komunikacji ze zwierzętami naszych przyjaciół,
w celu pomocy zwierzętom, które mają mniej szczęścia w życiu i
żyją w różnych schroniskach. W celu poznania ich przeszłości i ich marzeń... 

Komunikacja szamańska ze zwierzętami jest łatwiejsza od komunikacji telepatycznej – nie 
musisz opróżniać swojego umysłu, pracujemy w dokładnie odwrotny sposób!  
Podczas podróży szamańskich wykorzystujemy kanał naszej wyobraźni, tworzymy Święty 
i chroniony krąg i zapraszamy Ducha Zwierzęcia, aby do nas dołączył. Po nawiązaniu 
połączenia zapewniam Cię, że będziesz zdumiony jak bardzo chętnie zwierzęta dzielą się 
z nami różnymi informacjami. Obecne z nami Duchy potwierdzają otrzymane przez na 
informacje i, w razie potrzeby, dostarczają nam dodatkowych szczegółów. 

Nasza wyobraźnia to ulubiony kanał Duchów dla komunikacji z nami. W rzeczy samej, 
jakżeby inaczej mogłyby one kontaktować się z nami?

Do Komunikacji Szamańskiej ze Zwierzętami używamy podróży szamańskich w celu 
połączenia się z duchem zwierzęcia (żywym lub umarłym), z którym pragniemy 
rozmawiać.  
Nasze Zwierzę Mocy połączy nas z odpowiednim Duchem i ułatwi naszą konwersację. 
Nasze Zwierzęta Mocy spełniają fundamentalną rolę podczas podróży: 

 Wspierają zwierzę i tworzą bezpieczne energetycznie miejsce dla naszej 
komunikacji; 

 Wyjaśniają otrzymywane przez nas informacje i, w razie potrzeby, dostarczają 
dodatkowych szczegółów; 

 Mogą zdiagnozować przyczyny i bezpośrednio usunąć ich przyczyny, dzięki 
posiadanej przez nie energetycznej mocy uzdrawiania. 

W jaki sposób Zwierzęta Mocy (i wszystkie Przyjazne nam Duchy) biorą udział w KSZ:

 Twoje Zwierzę Mocy połączy Cię ze zwierzęciem, z którym chcesz rozmawiać. To 
naprawdę bardzo proste: wyraź Twoją intencję i Twoje ZM ułatwi Waszą koneksję. 

 Twoje Zwierzęta Mocy są naprawdę bardzo mądre. Znają sytuację zwierzęcia o 
wiele lepiej niż ty i często bardziej szczegółowo niż samo zwierzę. Mogą pomóc Ci 
w odnalezieniu przyczyn ukrytych naprawdę głęboko i mogą je bardzo szybko 
rozwiązać. 

 Sprzyjające nam Duchy mogą dodatkowo wyjaśnić informacje w przypadku, gdy 
zwierzę nie jest zbyt chętne do współpracy, odpowiada w mętny i niejasny sposób, 
albo nawet w przypadku gdy nie zna odpowiedzi na pytanie. Możesz zawsze liczyć 
na pomoc twojego Zwierzęcia Mocy w celu uzyskania wyjaśnień i dodatkowych 
informacji. Na przykład, jeśli Twoje zwierzę coś boli, Opiekuńcze Duchy mogą 
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pomóc nam zlokalizować źródło bólu. Koń może powiedzieć Ci, że boli go noga, ale
Opiekuńcze Duchy mogą pokazać ci, że źródło leży, na przykład, w łopatce i 
powiedzieć, że to właśnie stąd ból promieniuje aż do nogi. 

 Możesz chcieć dowiedzieć się czegoś odnośnie zdarzenia z przeszłości lecz 
zwierzę może po prostu tego nie pamiętać. Przeżywane dramaty powodują utratę 
kawałka duszy i, w konsekwencji, zapomnienie danego zdarzenia. Twoje Duchy 
Opiekuńcze mogą opowiedzieć Ci zapomnianą historię i, następnie, dostarczyć 
niezbędnej energii uzdrawiającej zwierzę.  

 Zwierzę nie jest chętne do współpracy. Być może, że jest nieśmiałe, albo po prostu 
nie interesują go rzeczy, o których chcesz rozmawiać. Twoje Zwierzę Mocy może 
odpowiedzieć w jego imieniu. 

 Nawet jeśłi na razie nic jeszcze nie wiesz na temat szamańskiego uzdrawiania, 
Twoje Opiekuńcze Duchy morgą rozwiązać napotkany problem. Poproś je aby 
pomogły zwierzęciu. Poproś je aby poprowadziły ludzkiego partnera zwierzęcia w 
kierunku jak najlepszych rozwiązań. 

 Twoje Duchy Opiekuńcze mogą zasugerować Ci co dokładnie powiedzieć ludziom 
po waszej sesji. Szczerze? To nie zawsze jest łatwe zadanie i dlatego ich pomoc 
jest wręcz nieoceniona. 

Utrzymywać intencję i opuścić pierwszy plan sceny. 

 W celu otrzymania poprawnych odpowiedzi Twoje pytania muszą być jak 
najbardziej określone lecz jednocześnie musisz być bardzo elastyczny, aby Duchy 
mogły prowadzić Waszą sesję. 

 Zadawanie poprawnych pytań jest niezmiernie ważne. Pytania, na które odpowiedź 
brzmi TAK/NIE dostarczą Ci bardzo ograniczonych informacji, Lepiej zadawać 
pytania otwarte, pozwalając aby zwierzę odpowiedziało na swój sposób i aby to ono
prowadziło Waszą konwersację.  

 Pozwól aby Opiekuńcze Duchy prowadziły Waszą sesję. Na przykład, jeżeli 
pragniesz dowiedzieć się jak Zwierzę się czuje, zapytaj się najpierw zwierzęcia, a 
potem Duchy. Zwierzę może odpowiedzieć „Boli mnie”. Twój Duch Opiekuńczy 
może pokazać ci gdzie znajduje się rana lub intruz energetyczny i następnie może 
podjąć kroki niezbędne dla usunięcia problemu. Pozwól aby Twoje Zwierzę Mocy 
prowadziło Wasze spotkanie. 

 Staraj się dotrzeć do energetycznych korzeni problemu lub sytuacji. Jakie zdarzenia
i inne rzeczy spowodowały narodzenie się problemu? Na przykład: dramaty, 
porzucenia, choroby, zbyt szybkie odłączenie od mamy, utrata przyjaciela. Poproś 
aby pokazano ci historię. Zwierzę może jej nie pamiętać, ale Twoje Duchy 
Opiekuńcze – tak.  

 Na głębokim poziomie energetycznym– jaka jest przyczyna problemu, z którym 
boryka się zwierzę? Na przykład: istnieje jakaś zależność lub konflikt w relacjach 
zwierzęcia?  

 Duchy dostarczają natychmiastowej pomocy. Poproś Duchy aby złagodziły 
cierpienia i rozwiązały problemy.  Ucząc się jednocześnie podstaw Uzdrawiania 
Szamańskiego. 

 Poproś Duchy o radę, co masz powiedzieć ludziom. Duchy włożą Ci w usta 
najodpowiedniejsze słowa. 
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Trzy pilastry:
 Współczucie
 Intencja
 Wdzięczność

SESJA 1 – Rozpoczynamy naszą Konwersację Szamańską 

Komunikacja szamańska ze zwierzętami jest łatwiejsza od komunikacji telepatycznej – nie 
musisz opróżniać swojego umysłu, pracujemy w dokładnie odwrotny sposób!  
Podczas podróży szamańskich wykorzystujemy kanał naszej wyobraźni, tworzymy Święty 
i chroniony krąg i zapraszamy Ducha Zwierzęcia, aby do nas dołączył. Po nawiązaniu 
połączenia zapewniam Cię, że będziesz zdumiony jak bardzo chętnie zwierzęta dzielą się 
z nami różnymi informacjami. Obecne z nami Duchy potwierdzają otrzymane przez na 
informacje i, w razie potrzeby, dostarczają nam dodatkowych szczegółów. 
Nasze pierwsze zadanie to podróż w celu połączenia się z naszym Zwierzęciem Mocy i 
naszymi Przewodnikami. Skorzystamy z naszego Świętego Drzewa, które rośnie w 
naszym Świętym Ogrodzie, w któym spotkamy naszych Przewodników o Zwierzę Mocy.  

PODRÓZ: RUSZAMY
Czas podróży: około 10 minut 

Przywołaj w Twojej wyobraźni miejsce w naturze, które kochasz. Przywołaj Twoje Święte 
Drzewo, które stanowi jednocześnie Twój magiczny Portal. Połącz się z Drzewem w 
dowolny i spontaniczny sposób. Dotknij je, usiądź w pobliżu jego korzeni, wejdź na niej, 
wejdź do środka lub po prostu – stop się z nim. Dowolny sposób, który funkcjonuje dla 
Ciebie jest odpowiedni i doskonały. W połowie podróży poprowadzę Cię na spotkanie z 
Twoim Zwierzęciem Mocy i/lub innego Przewodnika, którzy będą nam towarzyszyć 
podczas tego kursu. Pozdrów ich, spędź z nimi trochę czasu, poznajcie się lepiej. 
 
Teraz, kiedy już poznałeś Twoje Święte Miejsce i Twoje Pomocnicze Duchy, nadszedł 
czas, aby zacząć naszą pierwszą konwersację ze Zwierzęciem. Nasze zadanie jest 
NAPRAWDĘ PROSTE.  
Proszę Cię abyś podzielił się z nami WYŁĄCZNIE tymi informacjami o Twoim zwierzęciu:

 Imię
 Rasa (pies, kot, koń, itd..)
 Najkrótszy możliwy opis
 Płeć
 Wiek.

NIC więcej. Żadnej historii, żadnego szczegółowego opisu.  

Pracujemy w parach i odbędziemy podróż szamańską dla zwierzęcia naszego kolegi. 
Będziesz zadawać otwarte pytania i uzyskasz wyłącznie te informacje, którymi zwierzę 
zechce się z Tobą podzielić. Ważnym punktem tej podróży (i wszystkich kolejnych) jest 
zaproszenie Opiekuńczych Duchów do wzięcia udziału w naszej rozmowie.  

PODRÓŻ: NASZA PIERWSZA KONWERSACJA
Czas podróży: około 10 minut
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Udaj się do Twojego Świętego Miejsca i poproś Twojego Sprzymierzonego Ducha aby 
przyprowadził Ducha Zwierzęcia, z którym chcesz rozmawiać.  
Podziękuj zwierzęciu za przybycie, obserwuj i staraj się zapamiętać jak najwięcej 
szczegółów. Poproś zwierzę „opowiedz mi o sobie”. Tak jakbyś uczestniczył w cocktail 
party. Bądź miły i uprzejmy. Daj się ponieść rozmowie, którą prowadzi zwierzę. Nie 
bombarduj go pytaniami, jakby to był wywiad. Pozwól mu prowadzić Wasze spotkanie. 
Pamiętaj o zaproszeniu Twoich Duchów do rozmowy – w razie wątpliwości pytaj ich o 
wyjaśnienia. Na mój sygnał podziękuj zwierzęciu, poproś aby Twój Sprzymierzony Duch 
odprowadził zwierzę do jego ciała i powróć do Twojego.  

ZADANIE DOMOWE: POGŁĘBIAMY NASZĄ KONWERSACJĘ.  
Czas podróży: około 10 minut

Teraz, kiedy nawiązaliście już połączenie i nabrałeś trochę więcej wiary w Twoje 
możliwości, możesz powrócić do zwierzęcia i przekazać mu pytania jego ludzi. Zapytaj się 
osoby co by chciała abyś odkrył. Ta podróż jest prosta! Zadaj pytanie. Upewnij się, że Twój
Opiekuńczy Duch jest z Wami. Możesz go zawsze poprosić o dokładniejsze opracowanie 
odpowiedzi, o dodatkowe szczegóły i wyjaśnienia. Obecność Twoich Sprzymierzonych 
Duchów dodaje ogromnej wartości Waszemu spotkaniu. 

Sesja 2 – Częste pytania i rozwijamy naszą praktykę.
Poznaliśmy już sposób, dzisiaj pogłębimy nasza praktykę zadając częste pytania:
-Historia zwierzęcia;
-Jego sposób zachowywania się i jego opinie;
-Gusty odnośnie jedzenia;
-Jego potrzeby i pragnienia, których nie znamy.
Możemy dowiedzieć się o nieznanych nam dramatach i bólach. Może również się zdarzyć
iż w tym właśnie momencie nasze Zwierzę Mocy zrobi coś w celu transformacji cierpienia.
To będzie cudowne! Zapamiętaj wszystko. Bardzo dobrym zwyczajem jest poproszenie
naszego Opiekuńczego Ducha aby pomógł zwierzęciu, podczas gdy my czynimy krok do
tyłu, po prostu obserwując całą scenę. Jeżeli tak się nie stanie, proszę Cię abyś oferował
zwierzęciu Reiki, ani żadnej innej praktyki, którą znasz i praktykujesz. Poproś wyłącznie
Twojego Opiekuńczego Ducha, który zajmie się uzdrowieniem zwierzęcia, albo podczas
podróży, albo po jej ukończeniu. Zrobi to z całą pewnością.
Będziemy studiować uzdrawianie szamańskie w drugim bloku tej serii. Na razie
pozostawmy to zadanie naszym Duchom Opiekuńczym.
PODRÓŻ: PRZESZŁOŚĆ LUB HISTORIA, KTÓREJ NIE ZNAMY
Czas: 10 minut
Duchy Opiekuńcze mogą pomóc nam poznać różne historie z życia naszego zwierzęcia,
które powinny ujrzeć światło dzienne. W życiu naszego zwierzęcia miał miejsce różne
historie, które sprawiły iż jest on tym kim jest dzisiaj. Historie dobre i te mniej dobre.
Podczas tej podróży spotkasz zwierzę Twojego znajomego i poprosisz zarówno zwierzę
jak i Twojego Opiekuńczego Ducha aby opowiedzieli Ci historię życia zwierzęcia zanim
spotkało ono swoją aktualną rodzinę. W przypadku, gdy zwierzę nie ma takiej przeszłości
– poproś go aby opowiedziało Ci jakąś historię, której jego ludzka mama nie zna.
Podróż zaczniemy, jak zwykle, w naszym Świętym Miejscu, przy naszym Świętym Drzewie
i poprosimy naszego Ducha Opiekuńczego aby przyprowadził zwierzę do naszego
Świętego Kręgu. Po przywitaniu się, zadaj Twoje pytanie. Pozwól aby zwierzę podzieliło
się z Tobą tym czym chce. Możesz zadawać pytania aby uzyskać więcej szczegółów, ale
nie prowadź dyskusji. Pozwól aby zrobiło to zwierzę.
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PODRÓZ: INNE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Czas trwania: 10 minut
Istnieje nieskończona ilość pytań – dzisiaj wybierzemy kilka. Pamiętaj, że jesteśmy tutaj
po to abyś nauczył się praktyki, którą w przyszłości będziesz mógł stosować kiedy tylko
zechcesz i zadając dowolne pytania.
ZADANIE DOMOWE: PRAKTYKUJ!
Odwiedź przyjaciół, którzy mają zwierzęta. Odbądź podróż szamańską, aby spotkać
zwierzęta w schroniskach. Poproś Twoje Duchy, aby nauczyły Cię czegoś nowego i
pięknego.

Sesja 3 – Relacje zwierzęcia 

Żadne zwierzę nie jest bezludną wyspą, wszyscy dzielimy tą samą sieć energetyczną z 
naszymi rodzinami. W czasie tej sesji zaprosimy jedno lub kilka zwierząt i postawimy 
pierwsze kroki w poznawaniu ich wzajemnych relacji.  Przestudiujemy również sieci 
energetyczne, które łączą je z ludzkimi członkami naszych rodzin. 
Dokładnie jak ma to miejsce wśród ludzi, tak samo i dialog ze zwierzętami może być 
uniemożliwiony przez jakiegoś typu utrudnienia i zatarcia. Nasze relacje stają się bardziej 
dogłębne, jeżeli jesteśmy w stanie zrozumieć się lepiej. Istnieje wiele rodzajów podróży w 
tym celu, poniżej opiszę Ci jeden z moich ulubionych:  
Kiedy moja komunikacja z jakąś osobą lub zwierzęciem staje się słania i niedostateczna, 
podróżuję do mojego Świętego Miejsca i zapraszam ich Duchy. Moją intencją nie jest 
absolutnie przeważenie w żaden sposób mojego punktu widzenia i zdania na nimi, lecz 
zrozumienie ich - jacy oni są naprawdę i próba ukazania im jaka naprawdę jestem ja.  Ta 
rozmowa może być dość trudna, dlatego proszę zawsze moje Duchy Opiekuńcze aby 
zaprosiły również i Duchy Opiekuńcze osoby lub zwierzęcia. Proszę zawsze abu to one 
pierwsze mówiły odnośnie naszej kwestii, siadam i słucham, chociaż czasami to może być
naprawdę niełatwe. Dopiero kiedy skończą, przedstawiam mój punkt widzenia, I nastęnie 
zamykamy Krąg. Rozwiązanie problemu nastąpi w kolejnych dniach w naszej zwyczajnej 
rzeczywistości. . 

Dzisiaj zaprosimy do naszego kręgu różnych członków rodziny, której częścią jest zwierzę 
i będziemy słuchać. Pójdziemy również i krok naprzód – poprosimy Duchy Opiekuńcze 
aby uleczył wszelkie zatarcia i nieporozumienia. 
Zobaczymy również i sieć energetyczną łączącą zwierzę z osobami. Jestem dogłębnie 
przekonana, że wszyscy żyjemy w jednej i połączonej sieci: kiedy chorujemy, nasze 
zwierzę może odzwierciedlać naszą chorobę i nawzajem. Nie musimy się tego absolutnie 
wstydzić, nasze zwierzęta nie są bohaterami, którzy biorą na swoje barki nasze problemy, 
ponieważ chcą nam ułatwić życie. Jesteśmy po prostu wszyscy połączeni w tym (i w 
innych) wymiarach i wibrujemy z tą samą częstotliwością. Nasze Duchy Opiekuńcze 
bardzo chętnie pomogą nam w rozwiązywaniu naszych problemów, jeżeli tylko nauczymy 
się jak je o to poprosić. 

PODRÓZ: DYNAMIKA RODZINY ZWIERZ  Ę  CIA 
Czas: 10 - 15 minut

Będziemy pracować w parach dla naszych zwierząt. „Idealnym” przypadkiem jest rodzina 
z niewielkimi problemami wewnętrznymi. Będziemy również pracować z rodzinami, gdzie 
jest więcej zwierząt. Przyprowadzimy je do naszego Świętego Kręgu i zaprosimy również i 
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ich Duchy Opiekuńcze. Będziesz musiał przeistoczyć się w doskonałego słuchacza.  
Opowiesz zwierzętom o zmartwieniach ich ludzi  i pozwól aby zwierzęta mówił pierwsze. 
Po kolei, jedno zwierzę na raz! 
To zwierzęta prowadzą Wasze spotkanie i pozwól, aby to one decydował czym sięc hcą z 
Tobą podzielić. Po wysłuchaniu poproś wszystkie Duchy Opiekuńcze aby zmieniły sytuację
i ulepszyły ją.  Duchy Opiekuńcze mogą mieć również jakieś informacje i porady dla ludzi. 
Wysłuchaj je i następnie zamknij kółko. 

PODRÓZ: UZDRAWIAMY WSPÓLN  Ą   SIE  Ć   ENERGETYCZN  Ą    
Czas: 10 minut

Ta podróż będzie inna niż pozostałe: będziemy świadkami uzdrowienia. Otrzymane od 
Twojego kolegi informacje będą bardzo pożyteczne, ponieważ może on/ona już znać lub 
podejrzewać niektóre aspekty energetyczne.  
Zaproś Duchy Zwierzęcia i osoby. Poproś ich Duchy Opiekuńcze i Ducha ich Drzew aby 
pokazały Ci w jaki sposób są oni ze sobą powiązani. Pamiętaj, aby uszanować wszystkie 
obecne w kręgu drzewa, a zwłaszcza Twoje. 
Poproś Twoich Nauczycieli aby pokazali Ci punkty, które odzwierciedlają ich dusze i ciała. 
Następnie uczyń krok do tyłu i poproś aby Twoi Nauczyciele UZDROWILI kwestie i 
sytuacje, te widzialne i te nieznane. Poproś teraz aby wzmocniły one sieć energetyczną, 
aby wzmocnił wszystkie dobre rzeczy i sytuacje w celu stworzenia jeszcze piękniejszej 
więzi pomiędzy zwierzęciem i osobą.  
Twoje Duchy Opiekuńcze mogą dostarczyć Ci wszelkie informacje odnośnie tego co 
obserwujesz. Możesz również zdawać im pytania dotyczące procesu uzdrawiania, wiedz 
jednak, że możesz nie otrzymać żadnej odpowiedzi. Piękno tej podróży leży w fakcie, że 
możemy pomóc bez znania dogłębnych szczegółów.  

Sesja 4 – Zwierzęta poza Mostem

W jakim celu kontaktujemy się z umarłymi? Głównie po to aby uzyskać pomoc w uleczaniu
oraz informacje dla osób żywych. Czasami prosimy o bezpieczeństwo i protekcję. Niektóre
Duchy, z którymi się komunikujesz mogą być Twoimi przodkami. Widzisz? Nawet nie 
wiedząc o tym, komunikujesz się ze zmarłymi od dawna!   

Gdzie i w jaki sposób się komunikujemy? 
Istnieją trzy główne opcje: zapraszamy zmarłe zwierzę do naszego Świętego Kręgu w NR, 
spotykamy je na moście lub przekraczamy go w celu znalezienia zmarłego zwierzęcia, 
podróżując zawsze z naszym Zwierzęciem Mocy. Pytaj zawsze twojego Nauczyciela, w 
jaki sposób będziecie się komunikować.  

Każde zwierzę należy do swojego Duchowego Plemienia, z którego pochodzi i do którego 
wraca. Duchy wchodzące w skład tego Plemienia mogą być naprawdę przeróżne – Twoje 
odkrycia mogą Cię naprawdę zadziwić. Jesteśmy skłonni uważać, że Plemię składa się ze 
zwierząt tej samej rasy co nasze, na przykład: Owczarki Niemieckie wracają do Plemienia 
Owczarków Niemieckich. Albo myślimy, że nasze zwierzęta będą dalej stanowiły część 
naszej duchowej rodziny. A gdybym Ci powiedziała, że mogą one powrócić do plemienia 
Gwiezdnych Istot? Albo Wróżek? Albo – do Opiekuńczych Duchów Natury? Wszystko to o 
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i o wiele więcej jest możliwe. Pracując jako operatorzy szamanizmu musimy pozostawać 
zawsze otwarcie na wszystkie możliwe scenariusze!   

PODRÓŻ: Spotykamy Ambasadora Plemienia Zwierzęcia. 
Udaj się do Twojego Świętego Kręgu i połącz się z Duchami. Zaproś do Kręgu Ducha 
zmarłego zwierzęcia i poproś Twojego Nauczyciela o pomoc w spotkaniu Duchowego 
Plemienia zwierzęcia. Okaż szacunek. Obserwuj uważnie kim są i co robią. Po pewnym 
czasie poproś o możliwość rozmowy z ich Ambasadorem. Pozdrów go. Poproś aby 
opowiedział Ci o zwierzęciu, o jego połączeniu z nimi i słuchaj uważnie wszystkiego co 
Duchy zdecydują Ci się opowiedzieć. Pozwól im swobodnie mówić.  

Kiedy Ambasador skończy, możesz mówić w imieniu Twojego klienta – opowiedz Duchom 
o miłości, którą osoba żywi do zmarłego zwierzęcia i, jeżeli masz, możesz zadać pytania w
jej imieniu. Słuchaj bardzo uważnie. 
Na koniec podziękuj Ambasadorowi, Duchowi Zwierzęcia, wszystkim obecnym Duchom i 
zanieś wszystkie otrzymane informacje do Twojego klienta.  

******

Nasze zwierzęta to nasi najdrożsi przyjaciele. Znają nas i utrzymują nasze dusze blisko 
swoich serc. W momencie gdy przekraczają most, często jakaś część nas samych 
podróżuje z nimi. W wielu przypadkach ta część naszej duszy powraca do nas sama po 
upływie jakiegoś czasu, jednakże zdarza się iż pozostaje ona ze zwierzęciem i osoba 
cierpi z powodu utraty kawałka swojej duszy. Spotykając się ze zmarłym zwierzęciem 
możemy poprosić je aby zwróciło ono ten kawałek duszy należący do jego ludzkiego 
przyjaciela.   
PODRÓŻ:
Udaj się do Twojego Świętego Kręgu i połącz się z Duchami. Zaproś Ducha zwierzęcia 
Zaproś do Kręgu Ducha zmarłego zwierzęcia i poproś Twojego Nauczyciela o pomoc w 
spotkaniu Duchowego Plemienia zwierzęcia. Okaż szacunek. Obserwuj uważnie kim są i 
co robią. Po pewnym czasie poproś o możliwość rozmowy z ich Ambasadorem. Pozdrów 
go. 
Poproś teraz Duchy o dar mocy dla Twojego klienta. Ten dar może stanowić jakaś 
widzialna i namacalna rzecz (na przykład, jakiś klejnot), lecz może to być również energia 
duszy, miłości. Piosenka. Tekst. Cokolwiek.  
Asystując nasze zwierzęta w momencie ich śmierci często kawałek naszej duszy icueka 
razem z nimi.  
Musimy ponownie stać się całością, odzyskać naszą integralność. 
Zanieś dar do osoby.
Trzymaj go w Twoim sercu i po powrocie wdmuchnij go w serce osoby. Opowiedz jej 
wszystko czego się dowiedziałeś i opowiedz jej o darze, który jej przyniosłeś. 

Sesja 5 – Odzyskiwanie Zwierzęcia Mocy.   

Dokładnie tak samo jak osoby, również i zwierzęta posiadają swoje Zwierzęta Mocy, a 
nawet, jak już to wiesz, swoje Duchowe Plemienia.   
Oto kilka przykładów co mogą zrobić Zwierzęta Mocy dla naszych klientów (ludzi i 
zwierząt): 
- Zapewniają im ochronę po naszych sesjach; 
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- Zwierzęta Mocy mogą dostarczyć informacje pożyteczne dla ludzi w celu pomocy 
zwierzęciu; 
- Zwierzę Mocy może asystować Twoje Duchy Opiekuńcze podczas diagnozy i leczenia. 
Odzyskiwanie Zwierzęcia Mocy dla każdego klienta to naprawdę bardzo dobry zwyczaj. 

Istnieją trzy główne sposoby odzyskiwanie Zwierzęcia Mocy dla klienta: 

 Możesz odbyć podróż szamańską i udać się na poszukiwanie odpowiedniego 
Zwierzęcia Mocy; 

 Zwierzę Mocy przyjdzie do Ciebie samo w momencie gdy przywołujesz Duchy, 
które zaoferowały się do współpracy z klientem; 

 Twoje Duchy Opiekuńcze po prostu przyprowadzą odpowiednie Zwierzę Mocy do 
Ciebie.  

My przećwiczymy dzisiaj pierwszy sposób, ponieważ jest on najczęściej używany.  

PODRÓŻ: ODZYSKIWANIE ZWIERZĘCIA MOCY 
Czas: 10 minut

Twoją intencją jest znalezienie Zwierzęcia Mocy dla Twojego partnera.  
Możemy zawsze poprosić któregokolwiek z naszych Opiekuńczych Duchów o pomoc w 
dowolnej kwestii. Często zdarza się iż nasze Zwierzęta Mocy i Nauczyciele specjalizują się
w jakimś zakresie. W tym ćwiczeniu odzyskamy Zwierzę Mocy dla innej osoby lub 
zwierzęcia. Udaj się do Twojego najmocniejszego Zwierzęcia Mocy lub Nauczyciela i 
poproś go aby znalazł on najodpowiedniejsze dla Twojego klienta Zwierzę mocy. Bardzo 
prawdopodobnie zostaniesz zabrany na ekspedycję i spotkasz wiele różnych zwierząt. 
Pytaj zawsze spotkane zwierzę „Czy to Ty jesteś Zwierzęciem Mocy dla mojego klienta?” 
W przypadku odpowiedzi twierdzącej musisz poprosić zawsze Twoje Zwierzę mocy o 
dodatkowe potwierdzenie. Kiedy już spotkasz odpowiednie Zwierzę Mocy, pojawi Ci się 
ono bardzo jasno i wyraźnie. Wiele osób opowiada iż Zwierzę Mocy wskakuje im  w 
bardzo zdecydowany sposób do klatki piersiowej. Zanieś Zwierzę Mocy w Twojej klatce 
piersiowej lub w Twoich ramionach do Twojego klienta w NR. Zaczekaj na mój sygnał. 
Teraz, po kolejnej kontroli przez Twojego Ducha Opiekuńczego – wdmuchnij Zwierzę Mocy
w czakrę serca ducha twojego klienta.  

ĆWICZENIE:
Podróżuj w celu odzyskania Zwierzęcia Mocy dla jakiegoś zwierzęcia i opowiadaj Twoją 
podróż na głos. Ćwicząc tę praktykę rozwiniesz w sobie niektóre zdolności niezbędna dla 
szamańskiego uzdrawiania zwierząt. Umiejętność opowiadania naszych podróży w czasie 
ich trwania jest naprawdę bardzo przydatna.  

KOLEJNY BLOK:
 
UZDRAWIANIE SZAMAŃSKIE ZWIERZĄT I ODZYSKIWANIE ELEMENTÓW DUSZY 

1. Diagnostyka szamańska
2. Ekstrakcja i transmutacja
3. Przelewanie mocy
4. Odzyskiwanie elementów duszy.
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