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Witaj na pokładzie! 

GŁÓWNE ZASADY I REGUŁY UZDRAWIANIA SZAMAŃSKIEGO  
 

4 zasadnicze kroki w uzdrawianiu i nasze stałe świadectwo o mocy Duchów. 

Moc i mądrośd Duchów. Co to znaczy byd Pustą Kością. 

Kośd. Łączysz się z mocą Twoich nauczycieli. I stajesz się ich  pomocnikiem podczas  

przynoszenia przez nich uzdrowienia i współczucia dla naszego kruchego świata. 

Twoja obecnośd jest ważna. 

Dziękuję za to, że tu jesteś dzisiaj. 
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PODSTAWOWE KROKI W UZDRAWIANIU SZAMAŃSKIM. 

Nr 1 – Diagnoza i nasza rola jako świadka 

Nr 2 – Ekstrakcja i Transformacja 

Nr 3 – Źródła mocy i jej Przelewanie 

Nr 4 – Składamy wszystko razem 

NR 1 -  DIAGNOZA I NASZA ROLA JAKO ŚWIADKA  

Duchy robią wszystko tak szybko, że dłużej trwa mgnienie oka. I robią to prawie na 

każdej sesji. Zacznijmy poznawad te kroki bardziej dogłębnie i stwórzmy naszą 

pierwszą mapę ścieżki, którą będziemy podążad podczas uzdrawiania. 

DIAGNOZA 

Każdy problem ma aspekt energetyczny. Choroby, blokady, ograniczenia, 

przywiązania energetyczne - wszystko ma swoją formę i podpis. Twoi 

Nauczyciele mogą zobaczyd, gdzie znajdują się problemy i jaką formę przyjmują. 

Potrafią przejrzed warstwy i zobaczyd korzenie. Ty możesz jeszcze nie byd 

w stanie zobaczyd tych rzeczy, ale oni mogą. Naszym głównym zadaniem jest 

nauczenie się jak zrozumied co widzą Nauczyciele i Zwierzęta Mocy i przełożenie 

tego na ludzki język. To zajmuje dużo czasu i w rzeczywistości dopiero po latach 

stajemy się w tym dobrzy. 

DOBRA WIEŚD jest taka, że nie musisz rozumied, o czym mówią Twoje Duchy. 

Wystarczy, że poprosisz je o znalezienie problemu i naprawienie go.   

To naprawdę bardzo pomaga, by zacząd mied pojęcie o problemie, który wpływa na 

klienta. 

Zaczynamy zawsze wszystkie sesje od diagnozy. 

 

Gdzie znajduje się problem w ciele klienta? W fizycznym ciele? Q ciele 

emocjonalnym? Gdzie? 
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Jaka jest natura problemu i wyjaśnij mi to, proszę, w najlepszy sposób, aby mógł to 

jak najlepiej zrozumied. 

Jak należy podzielid się tą informacją z Klientem? Musimy uważad na 

nasze słowa. Zawsze należy używad ogólnego, niespecyficznego języka. NIE WOLNO 

stawiad diagnozy medycznej. Po prostu nie rób tego, nawet jeśli naprawdę wierzysz, 

że to właśnie mówią Duchy. Stanie się to jasne w miarę upływu czasu. 

Na razie uczymy się widzied, jak choroba wygląda w Świecie Duchów i co Duchy 

robią, aby naprawid problemy, które znajdują. 

NASZA ROLA JAKO ŚWIADKA 

To jest NAJWAŻNIEJSZA rzecz, jakiej się nauczysz w szamanizmie.  

Nie musisz robid nic poza utrzymaniem przestrzeni dla klienta do spotkania z 

Duchami Uzdrawiania. Bądź pustą kością. Trzymanie przestrzeni oznacza utrzymanie 

swojej intencji i uwagi oraz odpowiadanie na prośby Twojego Ducha. Kiedy 

wykonuję pracę uzdrawiającą, w 90% przypadków czasu po prostu stoję jako 

świadek i informuję klienta o tym, co robią Duchy. Rzecz w tym, że aby wyjaśnid to, 

co widzę i aby to było użyteczne dla klienta – muszę mied dużo doświadczenia z 

wieloma technikami uzdrawiania szamaoskiego i sytuacjami. I mam nadzieję, że 

będzie to również i Twój projekt na życie, tak jak stało się to i ze mną. 

Dzisiaj zapoznamy się z Diagnozą i naszą rolą jako świadka. Przedwiczymy to w 3 

krokach. 

4 kroki w uzdrawianiu szamaoskim 

Diagnoza - gdzie leży problem?  Jaka jest jego energetyczna natura? 

Ekstrakcja - jak Duchy go usuną? 

Transformacja - gdzie go zabiorą i jak go przekształcą? 

Przelanie mocy - Co przychodzi, by wypełnid pustkę? 

Intruzy 
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Intruzy to energetyczne aspekty kłopotów, energetycznych form, które powodują 

problemy i zakłócenia w miejscu, w którym są obecne. 

Istnieją intruzy wykreowane wewnątrz nas i na zewnątrz nas. Formy naszych myśli, 

które tworzą samo-powstającą chorobę, oraz zewnętrzny obstrzał.  

Oba rodzaje intruzów należy wydobyd. Oba muszą byd poddane transformacji, aby 

nieprawidłowa energia chorób nie zarażała ponownie. Podczas transformacji może 

ona przeistoczyd się w uzdrawiającą energię dla osób, zwierząt, środowiska.  

Transformacja 

intruzy mogą byd niebezpieczne i należy je ostrożnie się z nimi obchodzid. 

Niezmiernie ważne jest, aby powstrzymad je w bezpieczny sposób.  Następnie muszą 

one byd przetransformowane w coś, co nie jest szkodliwe, a może byd nawet 

użyteczne. Transformacja jest bardzo ważna. 

Przelanie Mocy 

Duchy zawsze wypełniają pustkę, gdy usuwają intruza. Zawsze! To jest właśnie 

słynna moc uzdrawiania - światło, reiki, części duszy, zwierzęta mocy - wszystko i 

wszystkie rzeczy, które kojarzą nam się z silną szamaoską mocą uzdrawiania. 

Duchy zakooczają każde uzdrowienie przelaniem mocy. Spędzimy dużo czasu na 

naukę o odmianach mocy i jak przelad najlepszą moc w odpowiednim czasie. 

Odzyskiwanie Elementów Duszy jest jedną z najważniejszych form infuzji mocy w 

nowoczesnym Core Shamanism. Spotkasz się z nią bardzo wiele razy! 

PODRÓŻE 
 

Będziemy dziś pracowad ze zwierzętami jako naszymi klientami. To utrzyma nasze 

podróże proste i pozwoli nam wymienid się pracą uzdrawiającą dla siebie nawzajem 

bez wnikania w nasze osobiste problemy  i daje Ci trochę doświadczenia w 

szamaoskiej komunikacji ze zwierzętami (bonus!). Wybierzcie więc zwierzę, dla 

którego chcielibyście dokonad uzdrowienia. Wymienimy się teraz naszymi 

zwierzętami i podzielimy się BARDZO krótkim opisem i ewentualnymi 

spostrzeżeniami, na które chcemy zwrócid uwagę Duchów.  
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PODRÓŻ 1 – PRZYGOTOWYWANIE SCENY 

Będziemy podróżowad z naszym Zwierzęciem Mocy i poprosimy, aby zabrano nas do 

Nauczyciela, który wykona z wami dzisiaj tę uzdrawiającą pracę. Prawdopodobnie 

będą oni pracowad razem, więc dobrze jest poprosid Twoje ZM o zaprowadzenie Cię 

do wybranego nauczyciela. Wyjaśnij, że do kręgu przyprowadzimy przyjaciela lub 

zwierzę, aby byd świadkami tego, jak Duchy dokonują uzdrowienia dla Twojego 

klienta. 

Poproś, aby pokazano Ci świętą przestrzeo, w której będzie przebiegad praca 

uzdrawiająca. Przywołaj Duchy wraz z nauczycielem, aby przygotowad krąg. Zapytaj, 

czy są niezbędne jakieś inne przygotowania. Wracamy. 

PODRÓŻ 2 – DIAGNOZA 

Przyprowadź ze sobą do świętego kręgu zwierzę. Wyjaśnij, że będziesz świadkiem 

pełnej sesji uzdrowienia, ale chcesz poznad na razie pierwszy krok, DIAGNOZA, a 

następnie powrócid przed wykonaniem przez Duchy reszty. 

Musisz to wyrazid bardzo jasno, w przeciwnym przypadku – PUF! – Duchy wykonają 

niesamowicie szybko całą sesję. Poproś je, aby pracowały z Diagnozą powoli i 

nauczyły Cię tego, co jesteś w stanie pojąd dzisiaj. Po prostu pozwól im pokazywad Ci 

i mówid. Obserwuj i słuchaj. 

Wszyscy nauczymy się czegoś nowego z Twojej podróży.  

Na moje przywołanie, pożegnaj na chwilę Duchy mówiąc, że niedługo tu wrócisz.  

Podzielimy się teraz naszymi naukami. 

PODRÓŻ 3 – NASZA ROLA JAKO ŚWIADKÓW PODCZAS UZDRAWIANIA 
 

Poproś Twoich nauczycieli, aby pokazali Ci kompletne uzdrowienie, wystarczająco 

wolno, abyś mógł obserwowad podróż jako Twoją naukę  i poproś o to, aby Twoje 

zwierzę otrzymało uzdrowienie. Przyprowadź ducha zwierzęcia. Zapytaj zwierzę, czy 

może otrzymad uzdrowienie. Następnie stao i obserwuj: 

Diagnoza - Gdzie leży problem? Jakiej natury energetycznej? 

Ekstrakcja - Jak Duchy go usuwają? 
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Transformacja – Dokąd go zabierają i jak go przekształcają? 

Przelanie mocy - Co przychodzi, aby wypełnid pustkę? 

ZAKOOCZ prosząc Duchy o udzielenie klientowi wszelkich wspierających informacji i 

porad. Po prostu słuchaj i pytaj. Nie wtrącaj swoich własnych pomysłów. To właśnie 

oznacza bycie neutralną pustą kością. 

ZADANIE DOMOWE 

Bardzo ważne - dowiedz się jak najwięcej od Twojego nauczyciela o tym, jak Duchy 

wykonują Diagnostykę 

- Skanowanie wewnątrz i na zewnątrz w poszukiwaniu kolorów lub energii które 

wydają się nie na miejscu, 

- Widząc symbole na lub wewnątrz formy, 

- Widząc podczepienia do różnych form: ludzi, zwierząt, więzy energetyczne itp. 

- Jak używają różne instrumenty do odkrywania interesujących je obszarów, 

- Inne nauki, sposoby i instrumenty? 

Poświęd powyższemu trochę czasu, zanim przystąpisz do roli świadka w uzdrawianiu.  

Postępując w ten sposób, spędzasz czas z Twoimi Nauczycielami, podczas gdy oni 

pracują i masz możliwośd zadawania im wiele pytao i otrzymania interesujących 

odpowiedzi. 

Powtórz tę pracę, jako świadek dla innego zwierzęcia lub przyjaciela. Możesz to 

zrobid tak, jak robiliśmy na zajęciach - na odległośd dla klienta. Ale jeśli jest możliwe, 

aby twój klient był obecny z tobą w pokoju podczas podróży, możesz zacząd 

praktykowad łączenie wymiarów i światów podczas pracy. Jest to podstawa dla 

szamaoskiego uzdrawiania Hand On.  

Wersja na żywo:  Z klientem w pokoju wezwij Duchy i stwórz Święty Krąg. Następnie 

wejdź w szamaoski stan świadomości i zobacz siebie i Twojego klienta podróżujących 

do Świętego Kręgu Twoich Duchowych Nauczycieli. Poproś teraz, aby zobaczyd jak 

Twój pokój i Święty Krąg nakładają się na siebie. (W dalszej części kursu nauczysz się 

stapiad się z Twoimi Nauczycielami podczas terapii Hands On, tak więc ta praktyka to 
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wprowadzenie.  Sekret leży w nakładaniu na siebie obu Rzeczywistości!). Następnie 

wyraź prośbę o uzdrowienie i bądź świadkiem wszystkich 4 kroków. Zakoocz w znany 

Ci już sposób.  

NR 2 -  INTRUZY I EKSTRAKCJA 
 

CO TO SĄ INTRUZY ENERGETYCZNE I SKĄD SIĘ BIORĄ 

Istnieją intruzy wykreowane wewnątrz nas, przez nas samych, jak i przez ingerencje 

zewnętrzne. Formy naszych myśli, które tworzą samo-powstającą chorobę, oraz 

zewnętrzny obstrzał.  

Oba rodzaje intruzów należy wydobyd. Oba muszą byd poddane transformacji, aby 

nieprawidłowa energia chorób nie zarażała ponownie. Podczas transformacji może 

ona przeistoczyd się w uzdrawiającą energię dla osób, zwierząt, środowiska.  

Intruzy powinny byd zawsze odizolowane i poddane transformacji. 

Ekstrakcja może byd bardzo prosta, na przykład Duch, który zjada energetycznego 

intruza. Może byd jednakże również i bardzo skomplikowana.  Czasami Duchy 

wykorzystują moment ekstrakcji dla nauczenia czegoś nowego Ciebie, lub Twojego 

klienta.  

Wiele z najmocniej zakorzenionych intruzów energetycznych  posiada najgłębsze 

korzenie w naszych własnych przekonaniach i sposobie myślenia. Niestety!  

Sektor samopomocy i samo-uzdrawiania pochłania rocznie miliardy euro skupiając 

się wyłącznie na tym aspekcie. Również i Szamanizm poświęca temu bardzo wiele 

uwagi. Moja Syberyjska Babcia pragnie, aby było to dla nas jak najprostsze.  

Kochające Cię duchy, ludzie i zwierzęta będą podtrzymywad miejsce, w którym 

będziemy teraz pracowad. Zaczynamy w naszym Świętym kręgu i wzywamy każdego 

z nich. Pamiętamy o nich wszystkich pamiętając o nas samych. Czujemy ich miłośd i 

wymieniamy z nimi nasze oddechy. To jest początek i otwarcie. 

OCZYSZCZANIE NASZYCH WŁASNYCH OGRANICZAJĄCYCH PRZEKONAŃ 

Wyobraźnia jest cenna. Moja Babka  pokazuje mi, że nasze najgorsze myśli 
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są zakorzenione w głównym przekonaniu, które jest jak kotwica, więżąca tuzin łodzi. 

Łaocuchy wiążą łódź do miejsca i uniemożliwiają jej swobodne żeglowanie.  Moja 

Syberyjska Babcia chce, abyśmy używali obrazów takich jak ten do wyobrażania 

sobie naszych przekonao i myśli.  

Aby oczyścid podstawowe przekonania i myśli, które z nich wypływają, musimy 

pozwolid Duchom na wykonanie ich pracy. Używanie obrazów w miejsce nawet 

najbardziej wyrazistego opisu pozwala Duchom działad bez naszego poczucia 

przywiązania do ograniczającego nas przekonania. 

Wykorzystamy proces ekstrakcji do osobistego samo-uzdrowienia. 

Przedstawimy się jako klient w świętym kręgu i poprosimy Duchy o zidentyfikowanie 

ograniczającego nas podstawowego przekonania, jako pewnej metafory. My 

NIE pytamy dlaczego ono tam jest, jak się tam znalazło, ani nic innego na jego temat. 

Moja Babka mówi, że te pytania służą temu, żeby to przekonanie było bardziej 

zakorzenione, ponieważ czuje się ono uzasadnione. Po prostu pozwól Duchom 

usunąd je i wszystkie łaocuchy z nim związane. A potem poprosimy Duchy o 

ekstrakcję i odizolowanie intruza, a następnie o jego transmutację. 

Wskazówki odnośnie tej podróży: 

Przywołanie wszystkich Duchów, osób i zwierząt, które Cię kochają (lub klienta). 

Silny Krąg, to dobry krąg! Zapamiętaj tę technikę, ona naprawdę dodaje mocy od 

podróży. 

Obrazy i opowieści - obraz opowiada tysiąc historii. Opowieśd oświetla rzeczy, które 

są głębsze niż słowa. Uważaj, żeby nie brad dosłownie obrazu lub historii, które 

otrzymasz. Pracujemy na bardzo głębokim poziome, schodząc pod poziom samej 

choroby. Schodząc pod poziom jej przyczyny. 

Przelanie mocy jest bardzo ważne. Po tym jak problem zniknie, spędź czas na 

rozkoszowanie się przelaniem mocy i miłości. Wypełnij nimi wszystkie miejsca w 

Tobie które są teraz wolne do ich przyjęcia. 
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PODRÓŻ: UZDRAWIANIE NASZYCH WŁASNYCH ZAKORZENIONYCH PRZEKONAŃ 

Będziemy prosid o uzdrowienie dla nas samych. Zaczniemy od podróży do naszych 

nauczycieli, a następnie ostrożnie wezwij wszystkie Twoje Duchy, które cię kochają. 

Nawiąż kontakt z każdym z nich i wymieo się z nimi wdzięcznością i miłością. 

Po obejściu całego Kręgu, stao na środku Kręgu i zapytaj głośno: 

„Jaka idea wiąże mnie z moimi ograniczającymi  myślami i działaniami?" 

Możesz otrzymad historię, albo obraz, albo jedno i drugie. 

Następnie poproś ich: „Proszę, usuo ją ze mnie  i uwolnij mnie od wszystkich jej 
więzów i wpływów". 
 
Poproś, aby Duchy pokazały ci jak transformują intruza/obraz/historię, którą 
usunęły. Jeśli zależy Ci na tym i wydaje Ci się to właściwe, zapytaj o ten proces - 
dlaczego zrobiliście to w ten sposób i czego mogę się z tego nauczyd o naturze 
transmutacji? 
 
Pozwól. Po pewnym czasie zapytaj: „Czy jestem gotowy na przyjęcie uzdrawiającej 
siły?". 

Przyjmij. Następnie zapytaj: „Czy jest coś jeszcze dla mnie w tym czasie? Tu i teraz?" 

Czy jest coś, co powinienem zrobid po powrocie do swoich kości? 

Wracamy. 

ZADANIE DOMOWE 
 

Podróż w celu jak najlepszego poznania procesu transformacji. 

Jakie są sposoby, w jakie najczęściej zmieniacie intruza? 

Dlaczego? 

Co dzieje się z intruzem w procesie transformacji? 

Czego jeszcze możesz mnie nauczyd? 
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NR 3 - MOC I JEJ PRZELEWANIE 
 

Musimy odkryd, co sprawia, że coś jest pełne mocy i jak praca z opiekuoczymi 

duchami pozwala nam doświadczyd i wykorzystad tę moc. 

Czym jest Moc? 

Co sprawia, że coś jest pełne mocy? 

Dlaczego w jednym miejscu odczuwamy potężną moc, a w innym nie?  
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Dlaczego niektóre przedmioty są wypełnione mocą, a inne nie?  

Dlaczego niektórzy ludzie posiadają moc, a inni nie? 

Jak pracujemy z rzeczami posiadającymi Moc? 

Jaka jest nasza rola jako praktykującego szamana, kiedy pracujemy z Duchem 

przywracając moc dla klienta lub dla nas samych w celu uzdrowienia?  

Będziemy podróżowad w poszukiwaniu odpowiedzi na te 

pytanie dzisiaj. To jest dzieo informacji, zbierania i budowania wiedzy. A potem 

w trakcie zajęd i Twojej Szamaoskiej kariery, zbudujesz bibliotekę źródeł mocy, które 
będziesz używad.  

Przypomnisz sobie rzeczy, które były dla was potężne przez wszystkie Twoje przeszłe 

życia. Zapoznasz się ponownie i przypomnisz sobie jak ich używad z mądrością i ze 

współczuciem.  

Oto kilka najczęstszych  źródeł Mocy, które spotykam podczas moich sesji: 

Odzyskiwanie osobistego Zwierzęcia mocy: Sprowadzanie dla klienta jego 

osobistego Zwierzęcia mocy. 

Połączenie z osobistymi Duchami: Identyfikacja Przodków i Nauczycieli Duchów, 

którzy przyszli na naszą sesję, aby dad wsparcie dla klienta. 

Dary od mojego Nauczyciela/ Zwierzęcia Mocy: Moja Syberyjska Babka prawie 

zawsze ma coś wspaniałego dla klienta. 

Odzyskiwanie Duszy: Własne części duszy danej osoby są niezwykle ważnymi 

źródłami osobistej mocy. 

Źródła mocy: Z gwiazd, roślin, Aniołów, itp. - boska twórcza siła życiowa, która 

sprawia, że wszystko świeci!  

W naszych dotychczasowych podróżach Duchy zawsze napełniały waszego klienta 

właściwą dla nich mocą. Będą to robid zawsze i, tak długo jak utrzymujesz przestrzeo 

dla nich, tak długo twoje uzdrowienia będą doskonałe dla twojego klienta. 
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To powiedziawszy, Twój rozwój jako praktykującego szamana polega tak naprawdę 

na budowaniu Twojej wiedzy o Mocy i połączeniu się z nią. 

Tak więc naszą misją na dzieo dzisiejszy jest rozpoczęcie Twojej mapy, najpierw 

dzięki uzdrowieniu, a potem – eksploracji.  

PODRÓŻ – ODZYSKUJEMY MOC DLA NASZEGO PACJENTA 
 

Będziemy pracowad parami. Przyprowadź Ducha Twojego kolegi do Świętego Kręgu. 

Poproś Twojego Nauczyciela, aby zaprowadził Cię do źródła mocy NR, którego 

możesz użyd, aby przywrócid moc dla Twojego partnera. Podróżuj Z Twoim 

Nauczycielem do tego źródła energii. Podziękuj temu źródłu za użyczenie swojej 

mocy. Poproś je, aby umieściło swoją moc w twoim sercu, lub w Twojej torbie 

szamaoskiej. Zamknij nad nim swoje ręce. Teraz podróżuj z powrotem do twojego 

kręgu, i otwierając ramiona użyj swojego oddechu, aby wdmuchnąd moc do Twojego 

partnera. Wypowiedz te słowa: „Moc xxx wkładam/przelewam w Ciebie, Moc xxx 

wkładam w ciebie, Moc xxx.” Podziękuj źródłu i uwolnij każdą pozostałą moc. Podziel 

się informacjami ze swoim partnerem. 

ZADANIE DOMOWE 
 

ODZYSKIWANIE NASZYCH OSOBISTYCH ŹRÓDEŁ MOCY 

Wykonaj kilka podróży, aby odzyskad połączenie z Twoimi Źródłami Mocy od: 

- Twoich Przodków, 

- Naturalnego Elementu Ziemi, 

- Wszechświata, 

- Roślin 

- Wszystkiego, do czego zaprowadzą Cię Twoje Duchy. 

Kilka kluczowych aspektów: 

Czy będę połączony z tą mocą od teraz już na stałe, czy muszę ją odzyskiwad za 
każdym razem, i jak 
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i skąd będę wiedział? 

Jaki Duch pomaga mi utrzymad tę moc i jakie są tego „reguły”? 

 

NR 4 – ŚWIĘTA CEREMONIA ODCINANIA SZKODLIWYCH WIĘZÓW 

ENERGETYCZNYCH 

 


