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Witaj na pokładzie! 

KILKA REGUŁ ODNOŚNIE NASZEGO KURSU 
Zadania domowe 
Twoje prace domowe pogłębią i zwiększą jeszcze bardziej nasze nauki. Czasami 
będziesz pracować w parach, co uważam za doskonały sposób na pogłębienie naszej 
przyjaźni.  
Dzielenie się z grupą: 
PROSZĘ, staraj się być zwięzły i przekazuj nam wyłącznie to, co może być dla nas 
nauką, lub z czym potrzebujesz pomocy. Dzielenie się z kolegami naszymi podróżami 
jest wspaniałe i daje nam wszystkim wiele dodatkowych korzyści.  
Jednakże sam się przekonasz jak szybko się znudzisz słuchając szczegółowego opisu 
podróży innych osób. Zaczniesz ziewać. Wzdychać. Wyłączysz na chwilę kamerkę i 
zrobisz sobie kolejną kawę. Tak, tak właśnie się dzieje. Dlatego proszę, abyśmy 
dzielili się wyłącznie kluczowymi aspektami.  

Joanna Pieczurkin Amicucci – Szamanizm Intensywny, wszystkie prawa zastrzeżone ©                                  1 
 



Szamanizm Intensywny©  - wszystkie prawa zastrzeżone  - zabrania się kopiowania, powielania i 
udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Dyrektorki Szkoły Spirit Healer School 
Europe.  
 
 
TWORZENIE ŚWIĘTEGO KRĘGU I PRZYWOŁYWANIE DUCHÓW 
OPIEKUŃCZYCH, NASZYCH I PACJENTA. 
Im dłużej pracuję z Duchami, tym bardziej utwardza się we mnie przekonanie, że 
utworzenie odpowiedniego Świętego Kręgu stanowi ponad połowę pracy Szamana. 
Druga połowa, to pozostawienie wykonania pracy wszystkim naszym Opiekuńczym 
Duchom i Przewodnikom.  

Kiedy Szaman tworzy Święty Krąg w miejscu, w którym pracuje, oznacza to iż 
zaprasza wszystkich swoich Przewodników do współpracy.  

Z czasem, Duchy nauczyły mnie, że to jest prawie sedno całej podróży szamańskiej: 
tworzenie świętego Kręgu i zapraszanie naszych Duchów oznacza, że JESTEŚMY Z 
NIMI POŁĄCZENI, ŻE JE ZNAMY, ORAZ ŻE ZAOFEROWAŁY SIĘ ONE DO 
WSPÓŁPRACY Z NAMI. 

Nigdy, przenigdy, proste wyrecytowanie formułki typu „zapraszam i wołam Duchy z 
danego kierunku” nie sprawi, że Duchy przyjdą. 

ŚWIĘTY KRĄG, A KOŁO MEDYCYNY 
W przeciągu wielu lat mojej praktyki duchy nauczyły mnie, że nasz ŚWIĘTY KRĄG i 
OSOBISTE KOŁO MEDYCYNY to jest dokładnie to samo: 

Stojąc pośrodku Świętego miejsca, Szaman stapia się ze swoim Świętym Drzewem, 
przeinaczając się w Drzewo Życia, trzon i trzpień, wokół którego utworzy się Święte 
Miejsce pracy Duchów. AXIS MUNDI. 

Im większe jest doświadczenie Szamana w stapianiu się ze swoim Drzewem i 
umożliwieniu Duchom pracy poprzez niego, tym potężniejsze uzdrowienie nastąpi. 
Naszego myśli, zmartwienia, chęć niesienia pomocy, ego – wszystko to powinno 
zostać poza Kręgiem. Doświadczony Szaman wie, że każda jego osobista intencja, 
nawet ta najlepsza – blokuje i uniemożliwia pracę Duchom. Pozostaje tylko radość i 
poczucie bezpieczeństwa spowodowane obecnością Naszych Opiekuńczych Duchów, 
które wykonują cała pracę. DOŚWIADCZONY SZAMAN POZOSTAJE ZAWSZE 
WYŁĄCZNIE W POSTACI OBSERWATORA.  

Święty krąg, który tworzy Szaman jest absolutnie indywidualny: do każdego z nas 
mogą przyjść inne Duchy z tych samych kierunków. Mój Krąg nie będzie miał dla 
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Ciebie żadnej mocy i na odwrót. Najważniejsze jest to, abyśmy czuli obecność 
Duchów i byli otwarci na ich obecność i przewodnictwo. 

 

Ty i tylko Ty możesz utworzyć Twoje Koło Medycyny, ponieważ to Ty, stapiając się z 
Twoim Drzewem, tworzysz jego oś. 

Z czasem zrozumiesz ile praktyki trzeba i jak bardzo ważne jest to zadanie. Twoje 
Duchy nauczą Cię tego powoli i z miłością, dostosowując się do Twoich umiejętności.  

PAMIĘTAJ: To, co przywołasz – przyjdzie. Jeżeli będziesz w stanie zrobić dwa kroki 
do tyłu i postawisz się w roli obserwatora – zostawisz najmocniejsze pole do pracy 
Duchom. Duchy to coś więcej niż symbole i nazwa – to najczystsza pierwotna 
energia, a Wszechświat będzie działał zgodnie z naszymi intencjami. Jeżeli będziesz 
miał wątpliwości – Duchy również się zatrzymają, jeżeli będziesz zły lub smutny, 
Twoi Przewodnicy będą postępować w ten sam sposób.  

Nasze Święte Drzewo jest nieocenione.  
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PODRÓŻ: Krótka rozgrzewka.  8 minut.  
Wrócimy do naszego Świętego Kręgu, stopimy się z naszym Świętym Drzewem i 
poprosimy je, aby pomogło nam poczuć koneksję ze wszystkim: światem i mądrością 
naszych Korzeni, nieograniczoną ekspansją naszej Korony, oraz naszego Serca. Tą 
podróż poprowadzę ja. 

PODRÓŻ: Koneksja z czterema Drzewami na głównych kierunkach naszego 
Kręgu. 12 minut 
Pozdrawiamy naszego Głównego Nauczyciela i Zwierzę mocy. Stojąc w naszym 
Świętym Kręgu – prosimy nasze Duchy, aby przedstawiły nam i pomogły nam 
przypomnieć sobie naszą koneksję z czterema Drzewami stojącymi na głównych 
kierunkach naszego kręgu.  

PODRÓŻ: Poznajemy cztery żywioły na głównych kierunkach naszego Kręgu. 

10 minut. 
Pozdrawiamy naszego Głównego Nauczyciela i Zwierzę mocy. Stojąc w naszym 
Świętym Kręgu – prosimy nasze Duchy, aby przedstawiły nam i pomogły nam 
przypomnieć sobie naszą koneksję z czterema żywiołami stojącymi na głównych 
kierunkach naszego kręgu.  
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PODRÓŻ: Witamy Zwierzę Przewodnie pacjenta w naszym kręgu. 

10 minut 
Otwierając Krąg dla Pacjenta, zapraszamy również i jego Duchy Opiekuńcze, w 
szczególności jego Zwierzę Przewodnim dla danej podróży, które nie musi być jego 
głównym Zwierzęciem Przewodnim, ale właśnie ta Energia się oferuje w niesieniu 
pomocy dla danej osoby/ zwierzęcia podczas danej sesji. Przywitaj ją i podziękuj jej.  

Dodatkowo: to samo powinniśmy zrobić zapraszając opiekuńcze duchy Roślin, 
Smoków itp. dla naszego pacjenta. O tym w dalszej części kursu. 

PRZYKŁADOWY I BARDZO OGÓLNY OPIS ŚWIĘTEGO KRĘGU (KOŁA MEDYCYNY): 
WSCHÓD: 

To kierunek narodzin i odrodzenia, co oznacza nowe nauki i/lub nowy poziom 
zrozumienia. Jest to kierunek, z którego światło przychodzi na świat, kierunek 
nowych początków. Dzieciństwo., niewinność, ciekawość.  Świt. Wiosna.  

POŁUDNIE: 

To kierunek, w którym Słonce znajduje się w najwyższym punkcie. Dojrzałość. 
Dorosłe emocje. Realizacja planów. Lato. Miejsce serca i wrażliwości na emocje. 
Metamorfoza. Lato 

 

 

ZACHÓD: 

To kierunek ciemności i nieznanego. To dogłębne połączenie z wszystkimi naszymi 
Przodkami. To kierunek zbierania plonów tego, co do tej pory zasialiśmy w Ogrodzie 
Naszej Duszy i nie tylko. To kierunek odwiecznej i niezniszczalnej mądrości. 
Przygotowywanie się do długich zimowych dni. Jesień. 

PÓŁNOC: 

To kierunek zimy, białych śniegów i głębokiego snu, w oczekiwaniu na przebudzenie 
(fizyczne, duchowe). To kierunek odpoczynku wojownika przed walką, prawdziwej 
mądrości osobistej. Zima. 
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Zadanie domowe: 
Wykonaj dwie (albo więcej) podróże. Poproś Twoje Święte Drzewo, Twoje Zwierzę 
Przewodnie i Nauczyciela, aby pomogli Ci połączyć się ponownie z duchami z 
czterech głównych kierunków. 

NARYSUJ i WYPEŁNIJ TWOJE KOŁO MEDYCYNY. To koło będzie się wzbogacać w 
kolejnych miesiącach naszego kursu, kiedy to połączysz się z nowymi Duchami i 
Energiami. 
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