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CO TO JEST TANIEC? 

Taniec – układ rytmicznych ciała, powstających spontanicznie pod wpływem 
bodźców emocjonalnych, lub świadomie wyrażających pewne stany psychiczne, 
skoordynowanych zazwyczaj ze zrytmizowaną muzyką, lub tylko elementem 
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rytmicznym. Ruchy te mają wartość estetyczną i symboliczną, i są w danej kulturze 
uznawane za taniec przez wykonawców i odbiorców. Tańce mogą być podzielone i 
opisane ze względu na rodzaj choreografii, rodzaj ruchów lub historyczne 
pochodzenie. 

Głównym elementem tańca jest ruch ciała wykonawcy, może on być bardziej lub 
mniej skoordynowany, szybszy lub wolniejszy, ale zawsze celowy. Drugim 
elementem tańca jest rytm. Taniec można też nazwać formą komunikacji 
niewerbalnej. 

TANIEC SZAMAŃSKI, to jedno z wielu potężnych narzędzi umożliwiających 
Szamanowi wejście w stan transu w celu podróżowania w niewidzialnych dla 
naszego oka wymiarach. To zaledwie jedna z funkcji tańca szamańskiego, a jest ich 
bardzo wiele, np.: stopienie się ze swoim Zwierzęciem Mocy lub Duchami 
Opiekuńczymi, udostępniając im w ten sposób niesamowicie potężny Święty Krąg do 
ich pracy. Tańcząc tzw. ”Taniec Deszczu/Wiatru/Ognia/Ziemi” Szaman jest w stanie 
stopić się całkowicie z Duchem danego Elementu i współpracować z nim. 

LINK DO PRZYKŁADOWEGO FILMU TAŃCA SZAMAŃSKIEGO 

PODRÓŻ – stapiamy się z naszym Zwierzęciem mocy poprzez taniec. Ok.15 
minut. 
Wchodzimy do naszego Świętego Kręgu, pozdrawiamy nasze Święte Drzewo, 
Nauczycieli oraz nasze Zwierzę Mocy. Słuchając rytmu mojego bębna, poprosimy 
teraz Zwierzę Mocy, aby się z nami stopiło. Poczujemy jego łapy w naszych rękach i 
nogach. Zobaczymy świat jego oczami. Następnie- poprosimy je, aby nauczyło nas 
swojego tańca. Hurra! Właśnie został nam podarowany taniec naszego Zwierzęcia 
Mocy! 

Taniec naszego Zwierzęcia Mocy wzmacnia niesamowicie naszą więź z nim. Tańcząc 
dla i z Twoim Zwierzęciem Mocy dajesz mu do zrozumienia, że go znasz i szanujesz.  
Możesz być pewien, że Twoje Zwierzę Mocy odwdzięczy Ci się niesamowicie! 
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SZAMAŃSKI ŚPIEW  
Twój głos to bardzo potężny instrument komunikacji. Szamani na całym świecie 
wiedzą, że wydawane przez nas dźwięki to energia, która łączy nas z energią 
Wszechświata. Bardzo często nieważne są nawet słowa, które śpiewają, lecz jedynie 
dźwięk, wibracje. 

Szamani Syberyjscy używają całego zestawu, tak zwanego, „śpiewu gardłowego”, 
przy pomocy którego odtwarzają zarówno odgłosy natury, jak i innych energii (np. 
Wszechświata). 

Szamani z Południowej Ameryki używają Icaros – „medicine songs”, uzdrawiających 
dźwięków.  

Każdy Szaman posiada swój własny zasób pieśni bez słów, dźwięków łączących go z 
Duchami. Wraz z upływem czasu, również i Twój zasób pieśni szamańskich się 
wzbogaci. Twoje Duchy będą uczyły Cię ich stopniowo. 

LINK DO PRZYKŁADOWEGO ŚPIEWU SZAMAŃSKIEGO 1 

LINK DO PRZYKŁADOWEGO ŚPIEWU SZAMAŃSKIEGO 2 

LINK DO PRZYKŁADOWEGO ŚPIEWU SZAMAŃSKIEGO 3 

 

PODRÓŻ – otrzymujemy naszą pierwszą szamańską pieśń od naszego głównego 
Nauczyciela – ok. 15 minut 
Wchodzimy do naszego Świętego Kręgu, pozdrawiamy nasze Święte Drzewo, 
Nauczycieli oraz nasze Zwierzę Mocy. Słuchając rytmu mojego bębna, poprosimy 
teraz naszego Nauczyciela, aby podarował nam naszą pierwszą pieśń. Pieśń bez 
słów, które znamy, a która umożliwi nam jeszcze głębsze połączenie się z naszym 
Nauczycielem, który dzięki tej pieśni, z czasem, poprowadzi nas jeszcze głębiej w 
nauki szamanizmu. 

Zadanie domowe: 
Poproś Twojego Nauczyciela, aby przyprowadził Duchy Czterech Żywiołów do 
Twojego Świętego Kręgu. Poproś jednego z nich, aby podarował Ci swoją pieśń. 
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W następnych dniach wykonaj kolejne podróże. Otwierając Krąg zaproś również i 
Duchy wszystkich Czterech Żywiołów. Przywitaj Ducha, który podarował Ci pieśń, i 
śpiewaj ją w jego obecności. Pozwól, aby Duch Cię uczył. 
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