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NARZĘDZIA SZAMANA  
 

Nasze bębny i grzechotki (kryształy, pióra itp.) to święte przedmioty niosące moc. 
Uhonorujemy teraz nasze podstawowe narzędzie - nasz bęben - i połączymy się z 
jego duchem(-ami). Nasi nauczyciele mogą stwierdzić, że potrzebujemy również i 
innych narzędzi. Poprosimy o pokazanie nam jednego z nich i nauczymy się je 
manifestować i jak się nim opiekować.  

Niektórzy ludzie używają bardzo wiele narzędzi, inni znów – nie. Niektórzy ludzie 
przechowują większość swoich narzędzi w NR i nie tworzą ich w ZR (to ja!). To jest 
wybór Twój i twoich Duchów. 

SPOTKANIE Z DUCHEM NASZEGO BĘBNA 
Niektórzy mówią, że musimy wykreować i obudzić nasze bębny poprzez wywołanie 
w nich Ducha. Niektórzy mówią, że musimy podróżować do Ducha bębna, aby go 
spotkać. Ja mówię, że jedno i drugie. Bęben jest zdecydowanie żywy i może być 
pojemnikiem dla wielu Duchów. Połączymy się z głównym duchem bębna,i 
poprosimy tego Ducha o uzdrowienie poprzez bęben, podczas gry my skupimy się na 
pałce 

PODRÓŻ – łączymy się z Duchem naszego bębna. Ok.15 minut. 
Przygotowanie do podróży - będziesz bębnić nad kimś, kto potrzebuje uzdrowienia i 
ze względu na Zoom, prawdopodobnie użyjemy do tego celu surogatu. Jeśli nie masz 
członka rodziny lub przyjaciela, który będzie obecny z tobą w pokoju, zdjęcie osoby 
lub zwierzęcia będzie w sam raz. Uwaga, koty bardzo często mają to przysłowiowo, 
„gdzieś”.  

Trzymając swój bęben na brzuchu, podróżuj z twoim Zwierzęciem Mocy do Ducha 
twojego bębna. 

Dowiedz się jak najwięcej o tym duchu i Twoim połączeniu z nim. Zapytaj jak możesz 
go uhonorować. A następnie zapytaj, czy możesz użyć bębna do wykonania 
uzdrowienia.  
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Kiedy masz to pozwolenie, połącz się ze swoim zwierzęciem mocy lub nauczycielem. 
A potem wstań, podnieś swój bęben i pozwól Duchom użyć bębna do wykonania 
uzdrowienia pacjenta (obecnego osobiście, lub dzięki jego zdjęciu). 

 

 

OTRZYMUJEMY NOWE NARZĘDZIE OD NASZYCH NAUCZYCIELI  
To jest specjalny dla Ciebie przedmiot i może  być nim naprawdę wszystko. 
Najczęstsze przedmiotu to kamień, laska, nóż, wisiorek lub część odzieży. Te 
przedmioty są z Tobą z jakiegoś ważnego powodu i będziesz ich używał w 
określonych sytuacjach. W miarę rozwoju szamana, zestaw jego narzędzi powiększa 
się niesamowicie. Dlatego też ja przechowuję większość moich narzędzi w NR i tylko 
kilka z nich w ZR. 

 

PODRÓŻ – otrzymujemy kolejne narzędzie od naszych nauczycieli – ok. 10 minut 
Idź do swojego ulubionego nauczyciela lub zwierzęcia mocy i poproś o otrzymanie w 
NR odzież, narzędzie, tarczę w nie zwykłej rzeczywistości otrzymał okrycie, jakieś 
nowe narzędzie lub tarczę ochronną. Zadaj mu dwa pytania: 

Jak powinienem tego używać w NR? (i gdzie powinienem to przechowywać, kiewdy 
wrócę do ZR?) 

Mogę prosić Cię o pomoc w stworzeniu wersji tego przedmiotu w Zwyczajnej 
Rzeczywistości?  
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Zadanie domowe 1:  Podróż około 15-20 minut 
Poproś Twojego Nauczyciela, aby towarzyszył Ci i wspomagał Cię, kiedy będziesz 
szukać materiałów i tworzyć Twoje narzędzie w ZR.  

Zadanie domowe 2:  Używaj Twoich narzędzi do leczenia 
Ćwicz używanie swojego bębna jako żywego narzędzia uzdrawiającego. Powtórz całą 
procedurę dla Twojej grzechotki. I dla twojego nowego narzędzia. Jeśli nie uda ci się 
tego wszystkiego zrobić, nie martw się. Masz na to całe życie. 

LEKCJA 4  

INICJACJA SZAMAŃSKA - CEREMONIA ROZCZŁONKOWANIA 
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