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Uzdrawianie Szamańskie i Odzyskiwanie Duszy dla Zwierząt 

 
 
 
Ruszamy ponownie! 
 
W tym bloku nauczymy się podstaw uzdrawiania szamańskiego dla naszych 
przyjaciół, zwierząt.   
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• Nasza rola jako obserwatorów, uważnie zwracanie uwagi na proces 
ekstrakcji i transformacji. Bardzo ważne lekcja odnośnie Ducha choroby i 

Wszechświata.     
 

• Diagnostyka, Ekstrakcja i Transformacja.   
 

• Odzyskiwanie Mocy. Dzisiaj skoncentrujemy się na odzyskiwaniu mocy jaki 
integralnej części procesu uzdrawiania szamańskiego. Kryształy, Energia 
Świetlna, Duchy Roślin, lista jest nieskończona. Duchy zawsze wiedzą co jest 
niezbędne dla uzdrowienia.    
 

• Odzyskiwanie elementów duszy Zwierzęcia: utrata elementów duszy ma 
miejsce w momencie przeżywania jakiegoś dramatu, lub stresowej sytuacji. 
Jeśli chcemy być zdrowi, musimy być kompletni. Odzyskiwanie elementów 
Duszy Zwierzęcia to jeden z najpotężniejszych darów, jakie możemy 
ofiarować zwierzęciu!  
 

 
Sesja 1 – POZNAJEMY LEPIEJ NASZ ŚWIĘTY KRĄG 
 
Aby zaprosić klienta do naszego Świętego Kręgu, musimy go poznać troszkę 
lepiej. Na dzień dzisiejszy wykonamy kilka podróży, podczas których poznamy 
niektóre z naszych Opiekuńczych Duchów, które są gotowe współpracować z 
nami. Tych Duchów jest nieskończenie wiele, z czasem będziesz poznawać 
kolejne Jeżeli teraz ich jeszcze nie rozpoznajesz – po prostu wiedz, że one są 
tu od zawsze.  

Twój Święty Krąg będzie się wzmacniał i wzbogacał podczas Twoich praktyk i z 
czasem utworzy on Twój osobisty, wyłączny i charakterystyczny dla Ciebie 
Krąg Medycyny. Twoja więź z nim będzie niemożliwa do rozerwania.   
 

 
PODRÓŻE: 

1. Poznajemy lepiej Duchy Chroniące nasz Krąg. 
2. Nasze Święte Drzewo w Kręgu i nasza pozycja 
3. Nasi pierwsi Nauczyciele w Kręgu 

 
PRZEGLĄD I DIAGNOSTYKA 
 
Diagnostyka, ekstrakcja, transformacja i odzyskiwanie mocy – oto na czym 
polega Uzdrawianie Szamańskie! Nauczymy się obserwować i dawać świadectwo 
pracy Naszych Duchowych Sprzymierzeńców. Nauczymy się, jak przeistoczyć się 
w most, dzięki któremu Duchy mogą pomóc Zwierzęciu. Większą część etapu 
diagnostyki poznałeś już w pierwszym bloku tej serii. Przestudiujemy szybko 
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temat ekstrakcji i transformacji, które są bardzo potężne, lecz zazwyczaj łatwe. 
Zadedykujemy sporo czasu na odzyskiwanie mocy, które stanowi sedno 
wszystkich praktyk szamańskich. Poznamy różne źródła mocy, łącznie z 
odzyskiwaniem Duszy Zwierząt. .  
Dzisiaj porozmawiamy krótko o wszystkich fazach i następnie skupimy się na 
Diagnostyce. Na koniec poprosimy Duchy, aby pokazały nam pełną Sesję 
wykonywaną przez nie.   
Powtórzmy teraz kwestię i wagę naszej intencji podczas komunikacji 
szamańskiej/ sesji uzdrawiania (wiadomości z poprzedniego bloku tej serii). 
  
Wyrażamy naszą intencję i stajemy z boku:   
• Potrzebujesz koniecznie dość precyzyjną intencję podczas sesji, po to abyś 

mógł utrzymać zamiar, jednakże musisz być również i wystarczająco 
elastyczny, aby pozwolić Duchom na pracę.   
 

• Niezmiernie ważnym aspektem jest stawianie pytań w poprawny sposób. 
Pytania typu TAK/ NIE dostarczą bardzo ograniczone odpowiedzi. Lepiej 
zadawać otwarte pytania, umożliwiając w ten sposób zwierzęciu 
opowiedzenie nam wszystkiego co zechce, dostarczając w ten sposób o 
wiele więcej informacji.   
 

• Pozwól, aby TWOJE DUCHY PROWADZIŁY sesję. Jeżeli chcesz wiedzieć, 
jak czuje się zwierzę, zapytaj o to najpierw je, a potem również i Twojego 
Ducha. Zwierzę może odpowiedzieć Ci „boli mnie”. Twoje Zwierzę Mocy 
może pokazać Ci miejsce, w którym jest rana lub energetyczny intruz i 
przystąpić do pracy, aby rozwiązać problem. Pozwól zawsze, aby Twoje 
Duchy prowadziły sesję 
 

• Duchy przynoszą naprawdę prawie natychmiast ulgę i pomoc. Poproś Duchy 
o złagodzenie cierpienia i o rozwiązanie problemów. Obserwuj stojąc z 
boku. Możesz zadawać im pytania w czasie wykonywanej przez nich sesji, 
aby zapoznać się bliżej z Szamańskim Leczeniem.   

 
• Poproś Duchy o poradę, co masz powiedzieć osobom. Twoje Duchy pomogą 

Ci znaleźć odpowiednie słowa.  
 
 

Spójrzmy teraz na trzy główne kroki.   
 
 
• Podczas pracy w naszym Świętym Miejscu duchy zrobią wszystko co 
konieczne dla pomocy naszym zwierzętom. Nasza praca polega na śledzeniu ich 
kroków, nabywania nowej wiedzy i zadawania pytań, które pomogą nam 
zrozumieć dogłębniej cały proces.  
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• Rozpoczynamy zawsze w naszym Świętym Miejscu prosząc Duchy o 
asystę. Podkreślam zawsze wagę przywoływania naszych Duchów i prośby o 
przyprowadzenie najlepszego możliwego Ducha dla naszego pacjenta. Zawsze 
pracuję z grupą moich Duchów i bardzo często przychodzą również i Duchy 
wyjątkowe dla danego klienta.   

 
 
• Pierwszy krok polega zawsze na zrozumieniu w czym leży problem i nazywa 
się to Diagnostyką. W tej fazie słuchamy najpierw klienta, a potem prosimy Duchy, 
aby pokazały nam w czym rzecz, gdzie jest zakłócenie, itd. patrząc na nie w ich 
sposób.   
 
Duchy zeskanują zwierzę, lub podejdą od razu do problematycznej strefy. 
Następnie wykonają ekstrakcję nieodpowiedniej energii, wyniosą ją poza Wasze 
miejsce pracy w pewny i bezpieczny sposób i dokonają jej transformacji. Na 
koniec przeleją w leczoną okolicę uzdrawiającą moc, pomagając w ten sposób 
zwierzęciu w ponownym odzyskaniu równowagi i zdrowia. Diagnostyka, 
Ekstrakcja, Transformacja, Przelewanie Mocy.   
 
Skanowanie w celu znalezienia problemów fizycznych  
 
 
Podzielę się z Wami kilkoma sposobami, które pokazały mi Duchy dla Identyfikacji 
nieodpowiedniej energii. Następnie, Twoje Duchy nauczą Cię sposobu w jaki one 
pracują. Każdy z nas utworzy swój własny sposób współpracy z Duchami.   
 
PODRÓŻ: DIAGNOSTYKA  
 
Czas trwania: 10 minut 
 
Wymienimy się zwierzętami. Możesz pracować ze zwierzęciem, dla którego już 
pracowałeś, lub z nowym. Udaj się do Twojego Świętego miejsca i poproś, aby 
Duchy przyprowadziły zwierzę. Przywitaj się z nim i porozmawiajcie chwilkę 
razem. Następnie poproś Duchy, aby Ci pokazały gdzie są obecne zakłócenia i 
aby dały Ci wszystkie niezbędne dla Ciebie informacje, zanim powrócimy 
ponownie, aby wykonać ekstrakcję.   
 
 
ZADANIE DOMOWE: PRAKTYKUJ, ABY NAUCZYĆ SIĘ JESZCZE WIĘCEJ 
ODNOŚNIE DIANGOSTYKI.   
 
Wykonaj podróż, aby nauczyć się w jaki sposób przedstawiają Ci się aspekty, 
które należy naprawić. Zadaj trzy poniższe pytania, jednakże pamiętaj zawsze, 
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że Twoi Nauczyciele/Duchy mogą uzdrowić wszystko to, co znajdą. Obserwuj i 
ucz się!   
 
1) Skanowanie na zewnątrz oraz energetycznych pól klienta: proszę, pozwólcie mi 
obserwować podczas gdy Wy skanujecie i identyfikujecie elementy do 
uzdrowienia.  
  
2) Stapianie się z Duchem i wchodzenie do wnętrza klienta: pozwólcie mi proszę 
obserwować jego ciało od wewnątrz. Pokażcie mi, proszę, rzeczy, które muszą 
być uzdrowione.   
 
3) Nauczcie mnie, proszę, w jaki sposób znajdujemy rzeczy, które muszą być 

uzdrowione.  
 
 
OBSERWUJ w postaci świadka, jak Duchy rozwiązują problemy, które. Już 
niedługo będzie obserwować kompletne sesje, nabywając coraz więcej 
doświadczenia.   
 
Sesja 2 – EKSTRAKCJA I TRANSFORMACJA  
 
DZISIEJSZA INTENCJA: 
 
Intruzy energetyczne są zazwyczaj związane z naszym brzydkimi 
doświadczeniami. Choroby, problemy fizyczne, niepowodzenie. Ta lista jest 
bardzo długa. Wiemy już, jak Duchy je identyfikują.  
 
Wszyscy to wiemy, że obecna w naszym ciele energia jest ściśle związana z 
naszymi emocjami. Wydarzenia i dramaty umieszczają się w naszych kościach. 
Świat ma na nas wpływ, jeżeli mu tylko na to pozwolimy.   
 
Do tej pory widzieliśmy sporo „wariacji na temat”. Im dłużej będziemy praktykować 
Szamanizm, tym więcej nauczymy się przeróżnych rzeczy, w tym jak Duchy 
postrzegają rzeczy, które powodują zakłócenia. Bardzo dobrym zwyczajem jest 
szukanie zakłóceń energetycznych warstwa po warstwie. Niektóre z nich, te, które 
znajdują się tuż przy powierzchni, są łatwe do znalezienia. Kiedy je usuniemy i 
poddamy transformacji – pojawię się kolejne. Wiele z nich będzie próbowało się 
ukryć, niektóre z nich będą próbowały Cię oszukać i wprowadzić w błąd, 
zmieniając nawet swoją formę. Duchy nauczą Cię niektórych technik 
wyszukiwania ukrywających się energii.  
Intruzy energetyczne do duchowe energie, które są szkodliwe (lub, w najlepszym 
przypadku, nie są pomocne) dla naszego pacjenta. Mogą posiadać swoją własną 
inteligencję i własne cele. Niezmiernie ważne jest, abyś był odpowiednio 
zabezpieczony i, aby intruzy zostały poddane transformacji.   
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Obserwując Twoje Duchy podczas tego kursu, z całą pewnością zauważyłeś już 
wiele ekstrakcji i transformacji podczas ich pracy. Teraz nauczymy się tych 
kroków, oraz jak pozostać zabezpieczonym podczas wykonywanej pracy.  
 
Najważniejsze etapy Core Healing:   
 
Diagnostyka: Wykrywanie intruzów i zapytanie do Duchów w jaki sposób należy 
postępować, oraz czy musisz wykonać jakieś dodatkowe kroki przed 
rozpoczęciem pracy.   
 
Bezpieczne usuwanie intruzów: odizolowanie, zabezpieczenie i bezpieczne 
usunięcie.   
Transformacja: Elementy natury wykonują transformację intruzów. 
Najpopularniejszym sposobem, w jaki pracują Duchy jest poproszenie jednego z 
elementów natury o zmianę stanę intruza i jego zneutralizowanie, przywrócenie 
jego równowagi i oryginalnego piękna. Istnieje jednakże bardzo wiele innych 
sposobów, w jakie Duchy pracują z intruzami i z czasem poznasz bardzo wiele z 
nich!   
 
Przywracanie mocy: Omówimy ten temat  podczas kolejnych spotkań.   
 
PODRÓŻ: EKSTRAKCJA I TRANSFORMACJA   
 
Czas: 10 minut 
 
Powróć do Twojego Świętego Kręgu i przywitaj zwierzę. Przywołaj Duchy 
Elementów z 4 kierunków i poproś, aby Twoje Duchy Opiekuńcze były obecne. 
Poproś Duchy, aby pokazały Ci, gdzie znajdują się energetyczne intruzy i aby 
nauczyły Cię, powoli, krok po kroku: izolowania, zabezpieczania, usuwania i 
transformacji.   
 
Poproś Duchy, aby powtarzały ten proces tak długo, aż zostanie usunięte ze 
Zwierzęcia wszystko co powinno. Na zakończenie poproś, aby przelały one do 
zwierzęcia odpowiednią dla niego moc uzdrawiającą. Moje przywoływanie Was 
będzie długie, będzie mieć wystarczająco wiele czasu, aby zakończyć ze 
spokojem całą pracę.   
 
ZADANIE DOMOWE: ZROZUMIEĆ NATURĘ INTRUZÓW I TRANSFORMACJI   
 
Te kwestie są dosyć tajemnicze od zarania dziejów.   
Poproś Twoje Duchy, aby dostarczyły Ci informacji odnośnie intruzów i na czym 
polega transformacja. Zadawaj Duchom pytania w funkcji tego, co Cię ciekawi i 
interesuje najbardziej.    
 



7 

Uzdrawianie Szamańskie dla Zwierząt ©                                        www.joannastouch.eu  SHAMANIC HEALING ARTS   
 

Sesja 3 – ODZYSKIWANIE MOCY 
 
DZISIEJSZA INTENCJA: 
 
Musimy odkryć co sprawia, że zwierzęta, ludzie, przedmioty posiadają moc i, 
przy pomocy naszych Duchów Opiekuńczych nauczyć się o niej jak najwięcej.   
Co to jest Moc? 
 
Co sprawia, że coś/ktoś posiada Moc?   
 
Czemu niektóre miejsca są pełne mocy, a inne nie?   
 
Czemu niektóre przedmioty są pełne mocy, a inne nie?    
 
Czemu niektóre osoby posiadają ogromną moc, a inne nie?    
 
Jak pracujemy z przedmiotami naszej mocy?   
 
Jaka jest nasza rola jako operatora szamańskiego podczas przywracania przez 
Duchy mocy naszemu klientowi lub nam samym, w celu uzdrowienia?  
 
Widzieliśmy już klika praktyk przywracania Mocy. Zapoznamy się teraz z jej 
niektórymi formami, tymi, która są dla nas dostępne na tym etapie.   
 
PODRÓŻ: ODZYSKUJEMY MOC DLA KOGOŚ 
 
Czas: 10 minut 
Pracujemy w parach. Zaproś Twojego partnera do Twojego Świętego Kręgu. 
Poproś teraz Twojego Nauczyciela, aby zaprowadził Cię do Źródła Mocy w 
Nadzwyczajnej Rzeczywistości i aby przed podróżą poradził Ci, jaki Dar możesz 
mu zanieść. Podróżuj z Twoim Nauczycielem do Źródła. Podziękuj mu za to, że 
dał do dyspozycji swoją i moc i daj mu prezent. Poproś teraz Źródło, aby przelało 
swoją moc do Twojego serca. Zamknij Twoje dłonie na sercu. Powróć do Kręgu i, 
otwierając dłonie, wdmuchnij moc w Twojego partnera.   
Wymów teraz te słowa „Moc XXX, przelewam ją teraz w Ciebie. Moc XXX, 
przelewam ją teraz w Ciebie.  Moc XXX.” Podziękuj Źródłu i poproś Twoje 
Duchy, aby odniosły nadmiar mocy z powrotem do Źródła. Opowiedz podróż 
Twojemu partnerowi.   
 
ZADANIE DOMOWE: UZYSKAJ SPECYFICZNĄ MOC Z TRZECH ŹRÓDEŁ.  
 

1) Wybierz zwierzę, które powinno poprawić swój stan zdrowia, lub 
warunki, w których żyje.  Kilka przykładów: zwierzę jeszcze się nie 
przystosowało do warunków, w których żyje, ma specyficzną chorobę, 
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lub przeżyło jakąś dramatyczną sytuację. Przeprowadź z Duchami 
diagnostykę, ekstrakcję i transformację, Zadaj kilka otwartych pytań. 
Teraz jesteśmy gotowi na odzyskanie mocy:  
Poproś Twoje Zwierzę Mocy, aby zaprowadziło Cię do trzech różnych 
Źródeł, które pomogą w zwierzęciu w jego wyzdrowieniu. Jedno źródło na 
raz. Pamiętaj o darze dla każdego źródła. Kiedy dotrzesz do danego źródła 
(to może być drzewo, rzeka, kryształ, planeta, ciastko i……. ) zapytaj się 
źródła, czy jest gotowe podzielić się swoją mocą z twoim klientem. Jeżeli 
odpowiedź brzmi TAK, podziękuj i zostaw dar, połącz się głęboko z Duchem 
źródła i przynieś w Twoim wnętrzu trochę mocy do Kręgu. Połącz się 
dogłębnie z Twoim klientem. Wypowiedz te słowa „Moc XXX, przelewam ją 
teraz w Ciebie. Moc XXX, przelewam ją teraz w Ciebie.  Moc XXX.”  To 
magiczny i naprawdę potężny sposób przelewania mocy w Twojego klienta. 
Moc słów jest nieograniczona! Na zakończenie zanieś z powrotem nieużytą 
moc do Źródła i powiedz „Dziękuję!” 

     Powtórz, w tej samej podróży, całą procedurę dla innych dwóch źródeł.  
 

2) Podróżuj, aby poznać różne źródła mocy i poznaj, z którymi lubią pracować 
Twoje Duchy. Wskazówka: możesz narysować Twoją mapę z różnymi 
Źródłami Mocy w Nadzwyczajnej Rzeczywistości, do Twojego osobistego 
użytku. Podróżując spotkasz nowych Nauczycieli, poznasz nowe miejsca i 
przedmioty, a także wiele różnych Duchów, które będą chciały 
współpracować z Tobą. Niektóre z nich mogą być Duchami osób, które 
znałeś w przeszłości, lub w przeszłych życiach.   

 
Wykonaj serię podróży wzbogacając w ten sposób Twoją wiedzę i tworząc mapę 
w Nadzwyczajnej Rzeczywistości ze źródłami mocy, które od tego momentu będą 
stanowiły część Twoich praktyk szamańskich.   
 
Dziękuję za pokazanie mi w poprzedniej podróży źródła mocy. Proszę Was teraz, 
abyście pokazali mi przynajmniej 3 inne źródła w ciągu kolejnych dwóch tygodni i 
proszę Was o pomoc w ich znalezieniu. Proszę, utwórzcie mapę dla mnie, ja ją 
narysuję i będę ją przechowywać w bezpiecznym miejscu w moim domu.   
Obserwuj mapę i pozwól, aby Twój Nauczyciel poprowadził Cię wzdłuż 
narysowanego szlaku i aby przekazał Ci wiedzę o różnych źródłach mocy.   
 
Moc oferowana Ci przez Twoich przodków.   
 
Moc oferowana Ci przez naturalne elementy Ziemi. 
 
Moc oferowana Ci przez źródło Wszechświata. 
 
Moc oferowana przez rośliny.  
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Jakikolwiek inny pomysł, który przyjdzie Ci do głowy – eksploruj i pozwól, aby 
Duchy Cię prowadziły.   
 
Kluczowe pytanie – w jaki sposób możemy pracować razem w celu uzdrawiania?   
 
Sesja 4 – ODZYSKIWANIE DUSZY 
 
Utrata kawałka duszy ma miejsce, kiedy zwierzę przeżywa dramat lub stresową 
sytuację. Jeśli chcemy być zdrowi, musimy być kompletni. Odzyskiwanie 
elementów Duszy to jedna z najpotężniejszych praktyk przywracania źródeł 
mocy, które możemy ofiarować!   
Dramaty zostawiają energetyczne ślady w osobie/zwierzęciu, która je przeżywa, 
wiemy o tym wszyscy doskonale! Z szamańskiego punktu widzenia istnieje wiele 
przeróżnych sposobów zaradzenia temu problemowi, a jedną z najważniejszych 
praktyk jest właśnie odzyskanie utraconych elementów Duszy.   
 
Odzyskiwanie elementów Duszy  
 
Kiedy zwierzę przeżywa dramat może mieć miejsce utrata elementów Duszy. 
Utrata ta oznacza, iż kawałek Duszy danej osoby/zwierzęcia ucieka oddalając się 
i bierze dłużej udziału w psychicznym, fizycznym i duchowym stanie i rozwoju 
pacjenta. Takie zwierzę może sprawiać wrażenie iż żyje w „innym wymiarze”, jest 
nieobecne i absolutnie niezainteresowane toczącym się dookoła niego życiem.   
Utrata elementów Duszy w osobach manifestuje się często zanikiem pamięci, 
odizolowaniem się, nieuleczonym uczuciem wobec kogoś lub czegoś, a także 
różnymi innymi stanami emocjonalnymi.   
Osoby są bardzo często narażone na utratę elementów Duszy i ich odzyskanie 
stanowi jeden z najdłuższych etapów na naszej drodze rozwoju. Nasze delikatne 
Dusze bezustannie „ryzykują ucieczkę”, już od pierwszego dnia naszych 
narodzin, a w niektórych przypadkach nawet jeszcze przed przyjściem na ten 
świat. Szamani wiedzą doskonale, że odzyskanie elementów duszy dla osób to 
niezmiernie ważny element protokołu uzdrawiania dla każdego klienta.  
Utrata niezmiernie dużych elementów Duszy u zwierząt zdarza się o wiele 
rzadziej.  
Podczas lat mojej pracy zauważyłam, że niezbędny jest naprawdę bardzo duży 
szok emocjonalny lub fizyczny, aby elementy Duszy zwierzęcia oddaliły się.   
Dlatego też, jednym z punktów mojego protokołu pracy szamańskiej ze 
zwierzętami jest odzyskiwanie ich elementów duszy.  
Oczywiście, Twoje Duchy wskażą Ci odpowiedni moment dla wykonania tej 
pracy.  
Odzyskiwanie elementów Duszy zwierzęcia można wykonywać praktycznie 
zawsze, bez względu na przeżyty przez nie dramat. Pewna część Duszy 
zwierzęcia jest zawsze połączona z Uniwersalnej Sieci jego Duchowego 
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Plemienia i odzyskanie lub wzmocnienie tej koneksji to naprawdę wspaniały dar z 
naszej strony.   
Odzyskiwanie elementów Duszy dla ludzi może być dość skomplikowane, 
ponieważ powracające części mogą nadal zawierać niektóre elementy 
psychologiczne wymagające dodatkowego ich opracowania podczas kolejnych 
sesji szamańskich.  
Odzyskiwanie Duszy dla zwierząt jest o wiele łatwiejsze. Jej elementy wracają 
prawie spontanicznie, integrują się z radością i zwierzę zaczyna machać 
ogonem, uśmiecha się i otwiera nowy rozdział swojego życia (powinniśmy wziąć 
przykład z ich mądrości).  
 
Odzyskiwanie elementów Duszy dla Zwierząt:  
 
Pytamy się naszego Nauczyciela, czy zwierzę potrzebuje odzyskania mocy. To 
samo pytanie możemy zadać już podczas diagnostyki.   
Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, pytamy się „kiedy i jak nastąpiła utrata elementów 
Duszy?” Może się zdarzyć, że Duchy każą Ci wyruszyć na poszukiwanie 
elementów Duszy. Podróżując z Twoim Nauczycielem dotrzecie do zdarzenia, 
znajdziecie element Duszy, wytłumaczycie mu, że przyszliście po niego, aby 
wrócić razem do domu, weźmiesz go w ramiona ( lub zrobi to Twój Nauczyciel, a 
Ty będziesz po prostu obserwować. Obydwa sposoby są doskonałe).  
Może też się zdarzyć, że element Duszy przybędzie do Twojego Świętego Kręgu 
prowadzony przez któregoś z Opiekuńczych Duchów.   
 
Pamiętaj zawsze lekcje o byciu ostrożnym. Pytaj zawsze element Duszy, czy 
naprawdę jest on częścią Twojego klienta i następnie zapytaj się o to samo 
Twojego Nauczyciela.   
 
Spytaj się element Duszy, czy chce on wrócić z Tobą do ciała. Odpowiedź 
negatywna zdarza się bardzo rzadko. Jeżeli zwierzę cierpi z powodu bólu, 
nadchodzi jego moment śmierci, lub żyje w nieodpowiednich warunkach, Dusza 
może odpowiedzieć „nie, dziękuję”. Musimy respektować jej decyzję i zapytać się 
naszego Nauczyciela, co należy w takim przypadku zrobić.   
Zapytaj się element Duszy jakie charakterystyki i właściwości przynosi z 
powrotem.   
Przynieś go i wdmuchnij delikatnie w serce zwierzęcia.   
Odnajdź również i Zwierzę Mocy, aby chroniło ono i pomagało zwierzęciu w 
reintegracji elementu Duszy, który powrócił. Zapytaj się Twojego Nauczyciela 
czy jest coś, co ludzki opiekun zwierzęcia może zrobić dla niego.   
 
PODRÓZ: ODZYSKIWANE ELEMENTOW DUSZY 
 
Odbędziemy teraz podróż w celu odzyskania elementów Duszy.   
Zapytaj Twoich Nauczycieli, czy Twój klient tego potrzebuje.   
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Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, wykonaj podróż w celu odzyskania elementów 
Duszy postępując zgodnie ze wszystkimi wskazówkami Twojego Nauczyciela. 
Zapytaj się Duszy, czy jest częścią zwierzęcia i zapytaj o to dodatkowo Twojego 
Nauczyciela.   
Zapytaj element Duszy, czy chce powrócić. Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, Twój 
Nauczyciel powie Ci co robić. Możesz również negocjować z elementem Duszy, 
możesz pozostawić go w pobliżu zwierzęcia, w bezpiecznym miejscu, lub zrobić 
jakąkolwiek inną rzecz, którą doradzi Ci Twój Nauczyciel. On będzie doskonale 
wiedział co należy zrobić.   
Jaką moc i charakterystyki przynosi ze sobą element Duszy?   
 
Włóż teraz element Duszy w Twoje serce, obejmij je dłońmi, lub pozwól aby 
zrobił to Twój Nauczyciel i zanieście go do Twojego klienta. Po powrocie, 
upewnij się ponownie pytając się Nauczyciela, czy jest to odpowiedni moment 
na powrót elementu Duszy i wdmuchnij go delikatnie w serce zwierzęcia.   
 
PODRÓŻ: ODZYSKANIE ZWIERZĘCIA MOCY DLA ZWIERZĘCIA. 
 
Proces reintegracji Duszy jest święty i niezmiernie delikatny, dlatego też bardzo 
przydatna jest podczas niego obecność odpowiedniego Ducha wspierającego 
klienta podczas zmian zachodzących w tym okresie. Odzyskaj Zwierzę Mocy dla 
Twojego klienta.  
Przypominam teraz ponownie podróż w celu Odzyskania Zwierzęcia Mocy, którą 
już praktykowaliśmy w pierwszym bloku: 
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; 
- 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. 
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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. 
 
 
Sesja 5 – ZBIERAMY WSZYSKO RAZEM W PRAKTYCE 
 

 
 
 
 
 
 


