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Witaj na pokładzie! 
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NR 1 – JAK ROZPOZNAĆ UTRATĘ DUSZY   
 

Każdemu z nas brakuje jakiegoś elementu Duszy. Dzisiaj poznamy niektóre powody 
ich utraty, symptomy ich braku i odbędziemy podróż, aby poznać lepiej nas samych.  

Dzieci są wyjątkowo podatne na utratę elementów Duszy, ponieważ ich mechanizmy 
obronne nie są jeszcze w pełni rozwinięte. 

Dorośli mogą łatwiej przetrwać burze i utrzymać się w całości. Tak więc, kiedy 
zajmujemy się odzyskiwaniem duszy dla kogoś, prawie zawsze przywołujemy części z 
dzieciństwa. Często szukamy również części duszy dorosłych osób, jednakże w  99% 
przypadków dzieciństwo jest głównym problemem. 

Sandra Ingerman napisała kilka książek na temat odzyskiwania duszy, które są 
doskonałe. 

CZYM JEST UTRATA DUSZY? 
 

Czasami, kiedy przeżywamy ekstremalną sytuację i czujemy potrzebę ucieczki, część 
naszej Duszy to robi. Część nas odsuwa się na bok lub wymyka się, aby się obronić. 
Ta część Duszy nie przyczynia się już do dobrego samopoczucia całej osoby.  Może 
ona pozostać być blisko, lub uciec dalej. Może utknąć w miejscu traumy, a kiedy 
idziemy aby ją odzyskać, widzimy całe zdarzenie, które spowodowało jej oddalenie 
się. Może ona też przebywać w jakimś szczęśliwym wymiarze, na przykład żyjąc w 
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świecie wróżek i mając równoległe życie. Duchy Cię zawsze do niej doprowadzą. 
Każy przypadek, każda podróż są inne. Nie ma dwóch takich samych.  

CO POWODUJE UTRATĘ DUSZY? 
Co powoduje utratę duszy? 

Ostra trauma: Wypadki. Utrata pracy. Nadmierne korzystanie z różnego rodzaju 
używek. Utrata bliskiej osoby lub zwierzęcia. Hospitalizacja. Przedawkowanie 
narkotyków. Lista jest długa! 

Stresujące warunki: Toksyczne związki. Uszkodzone ciało fizyczne (choroba lub uraz). 
Wysysająca duszę praca za biurkiem. Wojna. Klęski żywiołowe.  

Stan psychiczny: Depresja itp. 

Wszystkie przypadki, w których Dusza mówi „Mam dość!” i oddala się, aby się 
chronić. 

JAKIE SĄ (NIEKTÓRE) OBJAWY UTRATY ELEMENTÓW DUSZY? 
 

Choroba. Brak pamięci. Osłabienie. Przygnębienie. Poczucie zagubienia – 
nieprzynależenia do naszego miejsca na Ziemi. Poczucie przebywania gdzieś indziej 
(na przykład w świecie wróżek, lub z Gwiezdnymi Istotami). 

 

DODATKOWE INFORMACJE  
 

Części ciała posiadają duszę. Kiedy łamiemy lub usuwamy jakąś jego część, 
powinniśmy zatroszczyć się o duszę tej części. Kiedy mamy chroniczne ograniczenie 
w postaci choroby, nasza dusza również może być ograniczona. Moja Sybaryjska 
Babka potwierdza, że to jest prawda.  

W naszym standardowym kursie (podstawowym i zaawansowanym) Odzyskiwanie 
Elementów Duszy wchodzi w skład procesu odzyskiwania i przelewania osobistej 
mocy. To następuje po ekstrakcji i transformacji.  W przyszłym tygodniu nauczymy 
się odzyskiwać, dzisiaj nauczymy się rozpoznawać, jak wygląda utrata duszy. 
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PODRÓŻ 1 - NAUCZ SIĘ TERAZ O UTRACIE/ODZYSKIWANIU ELEMENTÓW DUSZY 
BEZPOŚREDNIO OD TWOICH NAUCZYCIELI 
 

Idź do swojego świętego kręgu i powiedz Twojemu nauczycielowi, że jesteś tutaj, 
aby nauczyć się o utracie i odzyskiwaniu elementów Duszy. Poproś o nauczenie Cię, 
jak rozpoznać kiedy odzyskiwanie elementów Duszy jest potrzebne? Kto Ci będzie w 
tym pomagał? Czego musisz się dowiedzieć o całym procesie? Pobierz Twoje nauki, a 
potem się nimi wszyscy podzielimy.  

PODRÓŻ 2 -  UTRATA ELEMENTÓW NASZEJ WŁASNEJ DUSZY 
 

Możesz chcieć zacząć od początku swojego życia, czyli od obecnego czasu i cofać się 
wstecz, skanując swoje życie i pytając swoich nauczycieli, czy gdzieś miała miejsca 
ucieczka elementów Twojej duszy i czy ona nadal jest nieobecna.  

Duchy prawdopodobnie wykonają dla Ciebie odzyskiwanie elementów Twojej  duszy 
podczas tej podróży. Cudownie!  

ZADANIE DOMOWE 
 

Pogłębiamy koneksję z naszym Świętym Kręgiem, poznając Duchy obecne na 
kierunkach pośrednich. 

Wykonaj jedną długą, lub kilka krótszych podróży z intencją poznania Duchów 
Opiekuńczych i Nauczycieli obecnych na kierunkach pośrednich: 

- Kto przychodzi do mojego Kręgu z północnego wschodu, południowego wschodu, 
południowego zachodu, północnego zachodu? 

- Gdzie w moim Świętym Kręgu obecne są Duchy Obrońców mojego Świętego 
Kręgu? Roślin? Kolorów? Pór roku? Różne zwierzęta mocy? Kto jeszcze jest obecny i 
gdzie w moim Świętym Kręgu? 

Nawet, jeżeli nie uda Ci się spotkać ich wszystkich teraz, praktykując Twoją koneksję 
z Duchami Świętego Kręgu, Twoje osobiste Koło Medycyny będzie coraz silniejsze 
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dzięki temu, że będziesz czuć coraz silniejszą obecność Twoich różnych osobistych 
Duchów Opiekuńczych, Przewodników i Nauczycieli. 

 

Nr 2 i Nr 3 – TECHNIKI ODZYSKIWANIA ELEMENTÓW UTRACONEJ DUSZY 
 

Odzyskiwanie duszy to proces oparty na współpracy, wymagający zaangażowania i 
chęci ze strony klienta. My wykonujemy pracę i klient otrzymuje rezultaty naszej 
pracy, ale musi on być gotowy na ich przyjęcie i na zmiany, które praca Duchów 
wprowadzi w jego życie.  

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE – SYMULACJA ROZMOWY Z KLIENTEM. 
W tej części lekcji przeprowadzimy symulację rozmowy z klientem, prosząc nasze 
Duchy Opiekuńcze, aby mówiły naszymi ustami to, co najlepsze dla klienta. 

Osobiście – uwielbiam te ćwiczenia!  

W praktyce natomiast oznacza dla mnie to, że rozmawiając z klientem słucham 
zarówno jego jak i moje Duchy, aby nasze spotkanie osiągnęło optymalny rezultat 
dla osoby, która szuka u mnie pomocy.  
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USTALANIE INTENCJI 
Podczas, gdy twoją intencją może być z pewnością przywrócenie wszystkiego, czego 
ta osoba potrzebuje w tym czasie i pozostawić cała pracę Duchom, częściej klient ma 
coś, co próbuje naprawić, przezwyciężyć lub naprawić. Przedstaw tę intencję 
swojemu nauczycielowi i poproś Duchy o wsparcie tej intencji podczas podróży. 

Oznacza to zarówno wezwanie naszych Duchów, jak i Duchów naszego klienta, oraz i 
upewnienie się, że zwierzę mocy klienta (przynajmniej ono) wspiera pracę twoją i 
klienta podczas integracji części jego duszy. 

Lubię przywoływać 8 kierunków mojego Świętego Kręgu oraz to co powyżej i 
poniżej, w sumie 10, i zwracam uwagę na duchy, które  przychodzą dla klienta. 
Upewniam się, że moja Syberyjska Babcia uznaje je i że się zgadza, aby każdy z nich 
był w naszym kręgu. Ja, zazwyczaj, widzę tylko kilka duchów klienta, ale moja 
Syberyjska Babka widzi każdego z nich i to ona jest odpowiedzialna za granice kręgu. 

Pytam „Kto będzie wspierał tę osobę/zwierzę w naszej uzdrawiającej podróży?". Ich 
zwierzę mocy i nauczyciel lub przodek zwykle są wtedy dla super widoczni. I oto -  
odnalezienie Zwierzęcia Mocy/ Nauczyciela/ Przodków klienta ma miejsce zanim 
jeszcze zaczniemy naszą podróż!  
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ODNAJDYWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW DUSZY 
 

Istnieją różne opinie na temat tego, jak wiele części duszy powinno być 
odzyskiwanych za jednym razem. 

Te debaty są osadzone w zwykłym myśleniu o rzeczywistości. Liczenie części duszy 
pozostawmy naszym Duchom. One wiedzą. Twoją główną intencją jest zasada 
przewodnia - ogólnie rzecz biorąc, proszę o znalezienie najważniejsze części duszy, 
te, które przyniosą największą korzyść klientowi i których obecność przyciągnie inne 
części duszy, by same wróciły.  

I zazwyczaj przywołuję najwyżej 3, które wyraźnie identyfikuję i z którymi wykonuję 
wszystkie formalne kroki.  

Prawdę mówiąc nie mamy pojęcia, jak daleko może sięgać nawet jedna część duszy 
– moja Syberyjska Babcia pokazuje mi dusze jako połączone elementy Pajęczyny,  z 
rozpoznawalnymi węzłami, na które zwracam uwagę.  

Odnajdywanie najważniejszych elementów Duszy: 

Twój Przewodnik dla odzyskiwania elementów Duszy zaprowadzi cię do NR, gdzie 
zaprowadzi Cię do brakującej części duszy. Twój Przewodnik może Ci być już znany, 
lub możesz przedstawić Ci się w tym celu nowy duchowy sprzymierzeniec. 

Odnalezienie części duszy: Możesz zobaczyć tę duszę w kontekście traumy, która ją 
odłączyła, lub nie. Dusza może być w bardzo miękkim i szczęśliwym miejscu, z dala 
od wydarzeń. Jeśli dusza znajduje się w kontekście traumy, jesteś w sytuacji Dolnej 
Spirali. Poproś Twoje Duchy o jak najlepsze uzdrowienie tej sytuacji. Jeśli będzie 
obecna jakaś osoba podczepiona do tej części Duszy, poproś duchy o negocjację z 
nią, aby odczepiła się ona od danego elementu Duszy. (To może wiązać się z 
poproszeniem części duszy, aby również i ona odpuściła i zapomniała o dramacie). 
Postępuj zgodnie z radami swoich nauczycieli. Kiedy część duszy zgodzi się wrócić z 
tobą, ty lub twój nauczyciel przeniesiecie ją. 

Często pierwszy element odzyskanej duszy zaprowadzi nas do następnego, i tak 
dalej. Możesz również nauczyć się od tych części duszy, jakie dary niosą z powrotem 
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dla klienta (poczucie zabawy, radości, kreatywności, zaufania, miłość, itp.). Zadasz to 
pytanie elementom duszy przed ich wdmuchnięciem.  

 

W pewnym momencie będziesz miał wszystko co jest potrzebne w tym momencie i 
przyjdzie czas na powrót do Twojego Kręgu. Zawsze proszę Syberyjską Babkę o 
powitanie części duszy i ona wprowadza je do świętego kręgu ZANIM wdmuchniemy 
je do klienta. Ona powita je w odpowiedni sposób, na przykład słodkimi 
ciasteczkami, herbatą, mlekiem, itp.  

 

Wdmuchiwanie: 

Kiedy odzyskałeś już tyle części duszy, ile Twój Nauczyciel zaleca, jesteś gotowy do 
powrotu z nimi.  

ZAWSZE!!! Zapytaj Twoich Nauczycieli czy klient jest gotowy do ich przyjęcia! Klient 
może potrzebować dodatkowej ekstrakcji lub innego przygotowania.  Następnie, 
kiedy wszystko już zostanie zrobione, zapytaj klienta, czy jest gotowy do przyjęcia. 
Tak?  

Teraz, zapytaj po kolei części duszy czy są gotowe do powrotu do domu. Tak - 
Cudownie!  Jakie jakości przynosisz z sobą do domu? 

Następnie wdmuchuj je ostrożnie po kolei do serca, do głowy, lub innej części ciała 
klienta, która wskażą Ci Twoi Nauczyciele. 

Zapieczętuj duszę - używając swojej grzechotki lub prosząc duchy o oplecenie klienta 
tarczą. Poproś Zwierzę Mocy klienta o ochronę i przewodnictwo i poproś  jego 
Przewodnika Duchowego, aby wprowadził go do właściwej społeczności, która 
swoim wsparciem, opieka i mądrością sprawi, iż odzyskane części duszy pozostaną w 
ciele pacjenta!  

Opowieść: 

Kiedy skończymy, możemy opowiedzieć historie części duszy, oferując informacje, 
które otrzymaliśmy. Zacznij od tego, że WSZYSTKIE szamańskie opowieści są 
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metaforami. Niektóre historie klient może rozpoznać, a inne po prostu opisują 
energetyczną strukturę sytuacji.  

Niektórzy moi koledzy twierdzą, że opowiadanie historii nie jest ważne -  ja również 
jestem zdania, że rzeczywista energia przywróconej duszy i cechy, które ona 
przywraca, są najważniejsze. 

I oczywiście musimy pamiętać o podstawowym zastrzeżeniu - nie jesteśmy lekarzami 
ani psychoterapeutami. 

Jednakże, ludzie uwielbiają słuchać historii i uważam, że są one cudownie 
uzdrawiające dla większości z nich. Oczywiście, będziesz unikać opowiadania 
paskudnych historii. Jeśli część duszy oddzieliła się z powodu czegoś złego, poproś 
swojego nauczyciela, aby dał ci uzdrawiające słowa do opisania 

Podkreśl piękno i lekkie cechy, które przywraca część duszy. 

Uwaga - ludzie będą próbowali dopasować historię do swoich wspomnień i będą 
oceniać wartość twojej pracy na podstawie tego wspomnienia. 

Możesz uniknąć tej dyskusji, przypominając, że szamańskie opowieści szamańskie są 
metaforami. Zapytaj osobę, jak odczuwa ona tę historię. Gdzie ona rezonuje w 
ciele lub polu energetycznym? 

Niech osoba zaangażuje się w powrót części duszy i poprosi ją, żeby się tam 
zadomowiła. 
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Daj Klientowi zadanie domowe, 

aby przypomniał sobie piękne rzeczy związane z tym czasem w ich życiu. Aby 
nawiązał kontakt z odzyskanymi częściami duszy i dowiedział się, czego by 
potrzebowały i czego pragną.  

Niech przebywa ze swoim zwierzęciem mocy i nauczycielem. Niech medytuje, 
spaceruje, podróżuje.  

Klient musi być aktywnie zaangażowany w proces odzyskiwania duszy i musi być 
pewny swojego wyboru odnośnie ponownego stania się integralnym.   

PODRÓŻ 
Czas: ok. 10 minut 

Wykonamy teraz odzyskiwanie elementu duszy dla naszych kolegów z klasy. 

ZADANIE DOMOWE 
Czas: ok. 10-20 minut 
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Wykonaj odzyskanie elementów duszy dla Twojego przyjaciela, członka rodziny, 
znajomego.  

Nr 4 – ŚWIĘTA CEREMONIA: ŁÓDŹ DUCHÓW 
 

W celu odnajdywania elementów duszy. 
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