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NR 1 – DUCHY MIEJSCA I NATURY   
 

Główną charakterystyką Szamanizmu jest nasze połączenie z Naturą i utrzymywanie 
równowagi w świecie dookoła nas. Połączeni z Naturą, stopieni z jej Duchami 
odczuwamy prawdziwą esencję piękna. 

Dzisiaj połączymy się z Duchami miejsca, które jest dla nas Święte – naszym domem.  

PODRÓŻ  NR 1 –  POZNAJEMY DUCHY OPIEKUŃCZE NASZEGO DOMU 

 

Udamy się do naszego Świętego Miejsca i poprosimy nasze Duchy, aby przeniosły je 
do naszego domu. 

Poproś Twoje Duchy, aby przedstawiły Ci ważnego Ducha Opiekuoczego Twojego 
domu. Każde pomieszczenie (dom, szkoła, miejsce pracy, szpital , itp.) posiada tak 
zwanego Genius Loci . To może byd Duch jakiejś rośliny, kamieni, budynku. W 
Szamanizmie Syberyjskim, po śmierci, częśd naszej Duszy pozostaje jako Duch 
Opiekuoczy przez około 8 generacji, aby potem przeistoczyd się w czystego Ducha 
Natury.  

Poproś Twoje Duchy, aby zaprowadziły Cię do najważniejszego Ducha Opiekuoczego 
Twojego domu. Podziękuj mi za opiekę, którą otacza Twój dom i wspiera jego 
mieszkaoców. Zapytaj się, czy jest coś co możesz zrobid dla nich. Zapytaj się, w 

mailto:https://pl.wikipedia.org/wiki/Genius_loci
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którym miejscu Twojego domu powinieneś zbudowad mały ołtarz, który posłuży jako 
portal między Twoim domem i Twoim Świętym miejscem. Zapytaj, czy ma on jakieś 
wskazówki odnośnie tego, co powinno znajdowad się na ołtarzu.  

PODRÓŻ NR 2 – ŚWIĘTE MIEJSCE  W NATURZE 

 

Powród do Twojego ołtarza, który jest połączony z Twoim Świętym Kręgiem. Zapytaj 

Twojego Nauczyciela, czy istnieje na ziemi jakieś Miejsce w Naturze, które może 

zostad połączone z Twoim domem.  Powiedz Genius Loci, że chciałbyś to zrobid i 

poproś o pozwolenie. Przenieś się teraz do Miejsca w Naturze, pozdrów Ducha 

Opiekuoczego i strażników tego miejsca. Zapytaj się, czy użyczą Ci swojej mocy i czy 

zezwalają na połączenie miejsca, które chronią z Twoim Świętym Kręgiem. 

Dostaniesz od nich podarunek, który powiąże Wasze miejsca – Twój Święty Krąg i 

miejsce w Naturze.  Zanieś ten podarunek na Twój ołtarz w Niezwyczajnej 

Rzeczywistości. Następnie, jeśli nie jest to szkodliwe, złóż taką samą ofertę na 

ołtarzu w Twoim domu.  

ZADANIE DOMOWE 
 

Stwórz Twój ołtarz i Święte Miejsce w Twoim domu. Zapal świeczkę i odpraw rytuał. 

Podróżuj do Duchów Twojego domu i zapytaj jak możesz pogłębid Waszą więź.  
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NR 2 –  UZDRAWIANIE  I PRZYWRACANIE MOCY  
 

Naturalny krajobraz jest pełen roślin, zwierząt, rzek. Wibruje siłą życia. Ziemia, która 

została zraniona, znieważona, poniosła szkody posiada o wiele mniej mocy życiowej. 

Jej Naturalne Duchy opiekuocze opuszczają ją. Strażnicy czują się bezsilni. Zaczyna 

panowad smutek i ciężka energia. 

Dzięki naszym praktykom szamaoskim jesteśmy w stanie przywrócid moc Ziemi i 

uzdrowid niską energię zranionych miejsc.  

Istnieje wiele sposobów pomagania naszej Matce Ziemi i uwięzionych na i w niej 

energiom. Dzisiaj poznamy jeden z nich. 

To podróż, którą możesz w przyszłości odprawiać również jako rytuał.  

Przede wszystkim poznamy odpowiednie duchy Opiekuocze, które są w stanie 

przywrócid zdrowie dla wybranego przez nas kawałka ziemi oraz chronid je. Cały 

sekret polega na ich uhonorowaniu, podziękowaniu im o docenianiu uch obecności – 
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tak, jak to robili ludzie od wieków, zanim „rozum” wziął górę nad zdrowym 

rozsądkiem i sercem. 

Historia i energia Ziemi może byd trudna i ciężka – nigdy nie podróżujemy sami!  

Jako pierwszy, zasadniczy i nieodzowny punkt, po otworzeniu naszego Świętego 

Miejsca, pytamy, które z naszych Duchów Opiekuoczych i Przewodników będą 

podróżowad z nami. Byd może, że dołączą się do Was i nowe Duchy!  

PODRÓŻ NR 1 – UZDRAWIANIE 
 

Udaj się do Twojego Świętego Miejsca i zapytaj Twoje Duchy, kto będzie podróżował 

z Tobą dzisiaj. Następnie udajcie się do wybranego przez Ciebie miejsca w Naturze, 

w Środkowym Świecie. 

Wyraź Twoją intencję – aby przywrócid moc, siłę życiową, odzyskad równowagę, itd. 

– dla tego miejsca. Aby oczyścid je z intruzów i blokad.  

Poproś o spotkanie z przedstawicielem (emisariuszem) tego miejsca, Podziękuj mu 

(im) za ich obecnośd i opiekę. Poproś o pozwolenie, abyś mógł im pomóc i następnie 

zapytaj go, czego potrzebują na dzieo dzisiejszy, co możesz dla nich dzisiaj zrobid. 

Współpracując z Twoimi Duchami wykonacie diagnostykę, ekstrakcję, 

transformację i przywrócenie mocy. 

PODRÓŻ NR 2 – PONOWNE POŁĄCZENIE 
 

Poproś teraz Przedstawiciela tego kawałka Ziemi, aby przedstawił Cię Starożytnym 

Duchom, które kiedyś były tu aktywne i zobacz, czy któreś z nich są gotowe powstad 

ponownie i przywrócid moc Ziemi. To mogą byd różne Duchy Natury, Elfy, lub 

jakiekolwiek inne Duchy. Kiedy oddajemy im należną im cześd, one powracają i lśnią 

własną mocą na danym kawałku Ziemi. To jest prawdziwa magia! 

Spędź odpowiednią ilośd czasu, aby poznad Starożytnych tego miejsca, pozwól im 

odczud Twój szacunek dla nich i zachęcaj ich do powrotu. Zapytaj się, czego 

potrzebują. Unikaj obietnic, których nie będziesz w stanie dotrzymad. Zrobisz zawsze 

co w Twojej mocy i powiedz im o tym. Poproś Twoje Duchy, aby dokooczyły Waszą 

rozmowę.  
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Pamiętaj, że możesz połączyd to miejsce z wieloma Źródłami Mocy. Może byd 

potrzebnych nawet kilkanaście podróży. 

Zapytaj się, jaki ważny dla tej Ziemi rytuał możesz wykonad i przeprowadź go w NR. 

Następnie, jeśli to możliwe, wykonaj go również w ZR. 

ZADANIE DOMOWE 
 

Jednym z głównym tematów, która przewija się w czasie tych podróży są Portale. 

Duchy tworzą Bramy, poprzez które Energie wracają do domu i powracają Święte 

Duchy Opiekuocze Miejsca. Widziałeś jakiś Portal w czasie Twojej podróży? 

Jeśli nie, powród z Twoimi Duchami do Duchów Miejsca i poproś, aby Ci go pokazały. 

Poproś, aby nauczyły Cię wszystkiego odnośnie tego Portalu. 

Następnie utwórz miejsce z kamieni/portal w Zwyczajnej Rzeczywistości. 

 

NR 3 – POWRACAMY DO NASZEJ PIERWOTNEJ FORMY- CZĘŚĆ 1 
 

Szamani na całym świecie wiedzą, że nasza obecna forma fizyczna jest wynikiem 

tysiącletnich przemian, natomiast nasz Duch pamięta doskonale wszystkie 

poprzednie formy, w których istnieliśmy.  
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Dlatego też, pracując dla Duchów Ziemi, pracujemy również i dla nas samych. Nie w 

sensie, że poprawiamy wyłącznie obecny ekosystem, zapewniając nam lepsze 

warunki życiowe i uzdrawiając rośliny, zwierzęta i całą naszą matkę Ziemię. Nie. 

W szerokim znaczeniu powyższego zdania leczymy również nas samych. Dzięki 

nieskooczonym reinkarnacjom elementów naszej Duszy (szerzej o tym w rozdziale o 

pracy Psychopompa) – uzdrawiamy również i naszą przeszłośd, która sięga tysiące lat 

do tyłu. 

W tym rozdziale pracujemy z Duchami Ziemi. Jak dotąd wykonaliśmy cudowną pracę 

dla naszego kawałka Matki Natury. Teraz odbędziemy podróż do Opiekuoczych 

Duchów uzdrowionego przez nas miejsca, prosząc Starożytnych, aby pomogli nam 

przypomnied sobie, jak to było, kiedy my byliśmy jednymi z nich. Kiedy my byliśmy 

Duchami opiekuoczymi Ziemi.  

 

PODRÓŻ – POWRACAMY DO NASZEJ FORMY JAKO DUCHY OPIEKUŃCZE NATURY 
 

 

Udaj się do Twojego Świętego Kręgu i poproś Twoje Duchy, aby towarzyszyły Ci w 

spotkaniu ze Starożytnymi miejsca, dla którego pracowałeś. Pozdrów Starożytnych, 

okaż im swój szacunek i wdzięcznośd.  
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Poproś teraz, aby pomogły Ci przypomnied jak to było, kiedy byłeś jednym z nich. Jak 

to było kiedy byłeś Duchem Drzewa? Duchem Kamienia? Wróżką opiekującą się 

danym kawałkiem miejsca ziemi?  

Jak wyglądał krajobraz, kiedy ja byłem Duchem opiekuoczym tego miejsca? Co się 

działo? Jak żyli tu ludzie i zwierzęta? Jakie inne Duchy opiekuocze były ze mną? 

Co jeszcze mogę sobie przypomnied w tej podróży? 

 

ZADANIE DOMOWE  
 

Temat ostatniej podróży jest tak obszerny, że powtórzymy go również jako zadanie 

domowe. Poproś Starożytnych Miejsca o wszystkie dodatkowe informacje i nauki 

odnośnie tego, kiedy Ty byłeś duchem opiekuoczym. 

 

NR 4 – CEREMONIA DLA NASZEGO KAWAŁKA ZIEMI. NASZA ROLA. 
 

Link do jednej z licznych Ceremonii, które odprawiam prywatnie dla Duchów Ziemi, 

która mnie gości.  

Jak widzicie – pierwszym krokiem jest przygotowanie stołu z Darami dla Duchów.  

W drugiej części filmu możecie zauważyd, że odpowiedziały nam nawet Duchy Burzy, 

które jednak nie dotknęły naszego Świętego Kręgu!  

https://www.youtube.com/watch?v=7ZGlzvvY0qk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ZGlzvvY0qk
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