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NR 1 – KTO TO JEST PSYCHOPOMP I NASZ DUCH PRZEWODNI W TEJ PRACY 
 

Źródło – Wikipedia  

Psychopomp (stgr. ψυχοπομπóς psychopompós, łac. Psychopompus  ‘przewodnik 
dusz’) – w religii istota (anioł, bóstwo, duch, zwierzę), której zadaniem jest 
odprowadzenie lub przeniesienie duszy zmarłego człowieka do świata 
pozagrobowego.. 

POSTACIE 

Psychopomp często przedstawiany jest w sztuce sepulkralnej i świątynnej w postaci 
zwierząt. Były to: 

• Ptaki (kruki, wrony, orły, wróble, sowy, kukułki); 
• Konie, jelenie, koziorożce 
• psy; 
• owady (pszczoły). 

POSTACIE LUDZKIE 

W wielu kulturach Szaman spełnia również rolę Psychopompa. Nie tylko towarzyszy 
duszy zmarłego, ale też pomaga przy narodzinach, sprowadza duszę noworodka na 
świat. 
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W starożytnych wierzeniach psychopompami byli m.in.: Hermes i Charon (Grecja), 
Anubis (Egipt), Walkirie (Skandynawia), Weles (Wołos, Słowianie). 

W psychologii Junga Psychopomp jest pośrednikiem pomiędzy królestwem 
nieświadomości i świadomości. W snach, jako zapowiedź śmierci, pojawia się pod 
postacią mądrego mężczyzny lub kobiety. 

 
Wiedza, że każda żywa istota składa się z więcej niż jednej duszy, znana jest 
szamanom na całym świecie od zawsze. Jak to bywa ze wszystkimi praktykami 
szamańskimi, różnią się one nieco od siebie w zależności od miejsca zamieszkania 
szamanów. Nawet wśród szamanów syberyjskich i mongolskich praktyki te różnią się 
od siebie, ale dla wszystkich istnieje jeden wspólny mianownik: system naszej duszy 
jest złożony i jako Psychopomp musimy zajmować się wszystkimi z nich. 

 

Trzy elementy duszy, z których każdy realizuje w nas inne zadanie: jeden 
przechowuje nasze ziemskie doświadczenia i mądrość naszych biologicznych 
przodków. Drugi odpowiada za nasze połączenie z Matką Naturą, a trzeci jest ściśle 
związany z Uniwersalną Mądrością. Wszystkie one zamieszkują w nas i są niezbędne 
do naszego fizycznego życia. I każda z nich wraca do innej sfery, gdy opuścimy nasze 
ciało fizyczne: jedna do Królestwa Korzeni Drzewa Życia, jedna do królestwa naszej 
Matki Natury i jedna wraca do Korony Drzewa Życia.  Dowiedzmy się o tym więcej 
razem. 

 

Nigdy nie pracujemy sami – spotkamy teraz naszego Nauczyciela i Przewodnika 
Psychopomp, który pozostanie z Tobą i będzie Cię wspierał podczas całego kursu, a 
później podczas każdej Ceremonii. Nauczyciel ten wie wszystko o trzech elementach 
naszej Duszy i o tym, dokąd udajemy się po opuszczeniu naszego ciała fizycznego i 
nauczy Cię on Twoich osobistych lekcji. 

  

PODRÓŻ  NR 1 –  POZNAJEMY NASZEGO PRZEWODNIKA I NAUCZYCIELA W ROLI 
PSYCHOPOMA 
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Poznajmy naszego Nauczyciela i Przewodnika w pracy Psychopompa. Zapytajmy go, 
czy jest coś, co powinieneś zrobić lub przygotować się w jakikolwiek sposób, aby 
kontynuować nasze wspólne podróże. Albo, po prostu, czy ma dla Ciebie jakieś nauki 
już teraz. Jak możesz uczcić jego obecność w Twoim Kręgu? Oferty? Dary?  

 

 

ZADANIE DOMOWE 
 

Odbądź raz jeszcze podróż do Twojego Nauczyciela, zadaj mu wszystkie pytania, 
które Cię interesują. Poproś o dodatkowe nauki. 
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NR 2 –  FORMA I ROLA 3 ELEMENTÓW NASZEJ DUSZY  
 

Dusza wszystkich ludzi i zwierząt składa się z co najmniej trzech części.  Aby 
utrzymać równowagę i funkcje życiowe potrzebujemy ich wszystkich. Niektóre 
plemiona syberyjskie i mongolskie wierzą, że mamy nawet 4 lub 5 elementów, my 
skupimy się dzisiaj na trzech. 

Uznając, że również dusze zwierząt mają trzy elementy, starożytni myśliwi zabijając 
zwierzę zawsze mu dziękowali i w pełni je szanowali.   

Nasza dusza składa się z następujących trzech elementów (użyjmy tu mongolskich 
nazw): 

- Dusza Suld: która pozostaje w naturze i nie reinkarnuje się; 

- Dusza Ami, która się reinkarnuje, 

- Dusza Suns, która się reinkarnuje. 

Dusza Suld jest najbardziej żywotna. Kiedy opuści ona ciało fizyczne, śmierć jest 
praktycznie nieunikniona. Pozostałe dwie, Ami i Suns, mogą oddzielić się czasowo od 
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ciała fizycznego bez większej szkody. Te trzy elementy duszy rezydują w naszym polu 
energetycznym wokół ciała fizycznego. Używają i poruszają się przez energetyczne 
portale, które są bardzo podobne do tego, co nazywamy czakrami.   

Suld rezyduje w portalu, który odpowiada naszej czakrze korony.  

Pozostałe dwie dusze poruszają się do przodu i do tyłu przechodząc przez portale w 
naszym ciele i tworzą falę sinusoidalną. Aby utrzymać idealną równowagę, Suns i 
Ami muszą zawsze znajdować się na przeciwległych stronach.    

DUSZA SULD 
 

Dusza Suld jest najbardziej indywidualna ze wszystkich trzech. Żyje w naszym ciele 
fizycznym tylko raz, a potem wraca do Natury. Podczas naszego życia przebywa w 
Portalu Korony i jest niezbędna do życia naszego ciała. Po naszej śmierci pozostaje z 
nami jako Ochronny Duch Natury, a po około 8 pokoleniach zmienia się w czystego 
Ducha Natury.  

Dusza Suld nie przechowuje doświadczeń z naszych poprzednich żyć, ale posiada 
cechy osobowe osoby lub zwierzęcia, w którym żyje. 

 

PODRÓŻ  – NASZE NAUKI ODNOŚNIE DUSZY SULD 
 

Duchy doradziły mi, abyśmy pracowali ze zwierzęciem, które już odeszło. Jeśli nie 
masz ochoty pracować ze swoim własnym, wybierzemy inne. 
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Spotkajmy się z naszym Nauczycielem Psychopompem w naszym Kręgu. Pozdrów go 
i przynieś mu dary. Zapytaj go teraz, co dzieje się z Duszą Suld zwierzęcia, które 
przechodzi na drugą stronę? Jak Duchy Natury je witają? Na jak długo pozostają z 
nami jako nasz ochronny Duch Natury? Jakieś inne nauki?  

 

ZADANIE DOMOWE 
 

W oparciu o poprzednią podróż – zapytaj się Twoich Nauczycieli, co to tak naprawdę 
znaczy, że wszystkie zwierzęta, rośliny, skały i tak dalej są naszymi siostrami i 
braćmi?  

NR 3 – DUSZA AMI   
 

Dusza Ami ożywia ciało.  Często nazywana jest również "duszą oddechu", ponieważ 
jest ściśle związana z naszym oddechem. Nasz oddech potwierdza nam, że dusza 
Ami jest obecna w naszym ciele. Część Ami może uciec podczas jakiejś choroby, 
szoku lub innego traumatycznego wydarzenia, ale nigdy nie zrobi tego w sposób 
trwały, aż do dnia naszej śmierci. Szamani mówią, że bliźnięta dzielą tę samą duszę 
Ami, dlatego ich połączenie jest tak silne.  

Po naszej śmierci dusza Ami powróci w postaci ptaka do Korony Drzewa Życia, łącząc 
się w pełni z Uniwersalną Świadomością, czekając na reinkarnację.  Szamani wierzą, 
że gałęzie Drzewa Życia są chronione przez Specjalnego Ducha Matkę. Ma ona tyle 
imion, ile jest Plemion. 
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PODRÓŻ  
 

Będziemy nadal pracować ze zwierzęciem z poprzedniej lekcji. 

Spotkajmy się z naszym Nauczycielem Psychopompem w naszym Kręgu. Przywitaj go 
i przynieś mu dary. Poproś go teraz, aby nauczył cię, co działo się z duszą Ami, kiedy 
zwierzę przechodziło na drugą stronę? Czy dusza pamiętała drogę powrotną do 
domu? Czy jakiś inny Duch zszedł z Korony Drzewa Życia, żeby pomóc mu 
przypomnieć sobie drogę? Jakieś inne nauki? 

ZADANIE DOMOWE – POZNAJEMY MATKĘ, KTÓRA STRZEŻE GAŁĘZIE DRZEWA 
 

Czas podróży: Tyle, ile potrzeba. 

Udajmy się w podróż do Matki strzegącej Dusz przebywających w Koronie Drzewa. 
Pozdrów ją, przynieś jej dary. Podziękuj jej za ochronę dusz Ami, które tam 
przebywają i czekają na reinkarnację. Jeśli pozwoli, zadaj jej pytania, które możesz 
mieć na temat reinkarnacji duszy Ami. 

Przykładowe pytania: 

-  Czy dusza Ami reinkarnuje się w tej samej rodzinie lub stadzie? 

- Co sprawia, że dusza Ami decyduje się na reinkarnację? 
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- Czy dusza Ami musi odzyskać jakiś kawałek duszy? 

- Cokolwiek was interesuje na temat dusza Ami 

Proszę, pamiętaj: są pytania, na które Matka może odmówić odpowiedzi. 
Respektujemy to zawsze. 

NR 4 – DUSZA SUNS 
 

 

Dusza Suns zawiera zbiorowe doświadczenia: nasze osobiste i naszych biologicznych 
Przodków. Zawiera również nasze osobiste cechy.  W okresie pomiędzy 
reinkarnacjami podróżuje z powrotem do Korzeni Drzewa Życia, aby spotkać swoich 
krewnych.  

Dusza Suns jest tą, która jest w stanie powrócić czasami w postaci Ducha naszej 
ukochanej osoby, aby nas odwiedzić. Jeśli Dusza nie znajdzie drogi do korzeni, 
pozostaje uwięziona w naszym wymiarze. 

Moja Syberyjska Babka nauczyła mnie, że podróż tej duszy z powrotem do korzeni 
jest najdłuższa ze wszystkich trzech elementów duszy. I przypomniała mi, że w 
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pewnym momencie dusza podróżuje sama, w kierunku czekających na nia 
Przodków.  

Dusze Suns ludzi, którzy zginęli w gwałtowny lub nagły sposób, lub ludzi, którzy mieli 
obsesję na punkcie jakiejś myśli (zawodowej, osobistej, czy nawet niezrealizowanej 
zemsty lub żalu, który dana osoba trzymała w sercu) bardzo często gubią drogę 
powrotną do swoich korzeni. I mogą utknąć w naszym wymiarze (nawiedzone domy, 
niektóre z naszych chorób, a nawet zaburzenia psychiczne, takie jak choroba 
dwubiegunowa są dobrymi przykładami). 

PODRÓŻ: 
Poprosimy Duchy, aby zabrały nas w dowolne miejsce na świecie, gdzie zdarzył się 
śmiertelny wypadek samochodowy. Poproś Twoje Duchy i Twojego Nauczyciela 
Psychopompa, aby pokazały Ci, w jaki sposób pomagają jej znaleźć drogę do swoich 
Korzeni. 

Kolejna nauka którą otrzymałam od mojej syberyjskiej babk, mówi, że kiedy 
opłakujemy zwierzęta lub ludzi, których niedawno straciliśmy, powstrzymujemy ich 
od podróży z powrotem do korzeni, ponieważ przywołujemy ich tutaj.  Jej 
wskazówka dla mnie w moim osobistym ciężkim okresie była taka, że zamiast płakać 
za Duszą Suns powinnam otworzyć się na obecność w otaczającej mnie naturze 
Duszy Suld osoby/zwierzęcia, które umarło. 

„Podczas gdy po jednej stronie jest żal i smutek, po drugiej – święto i radość z 
powrotu do domu.” 
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PODRÓŻ 1: 
Będziemy pracować dla naszej przyjaciółki i jej zwierzęcia. Co można jeszcze dla nich 
zrobić, żeby pomóc duszy zwierzęcia wrócić do źródła i pomóc człowiekowi.  

Szamani mongolscy i syberyjscy wierzą również, że dusza Suns człowieka może 
reinkarnować się w zwierzęciu i odwrotnie. Dlatego odnoszą się z najwyższym 
szacunkiem do każdej żywej istoty. 

PODRÓŻ 2: 
Do szpitala. 

PODRÓŻ 3: 
Wszyscy tutaj posiadamy już ogromne podstawy w pracy Psychopompa. 
Udajmy się do naszego Nauczyciela Psychopompa, aby otrzymać nasze 
dodatkowe osobiste nauki o tym, co się dzieje, kiedy Dusza Suns 
rozpoczyna swoją podróż z powrotem do korzeni Drzewa Życia. 

PODRÓŻ 4: 
Łącząc to wszystko w całość: zadajmy naszemu Nauczycielowi kilka pytań. Proponuję 
zacząć od tego - czy istnieje jakaś z góry ustalona kolejność, w jakiej musimy 
pracować z duszami? Następnie - pytajcie lub po prostu słuchajcie dowolnych 
osobistych nauk. 

 

BONUS: 
PSYCHOPOMP JAKO UZDROWICIEL: 
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Kiedy wykonujemy pracę psychopompa dla trzech dusz - w rzeczywistości wszystko 
co robimy dla nich to przypomnienie sobie ich pierwotnego połączenia z Koroną i 
Korzeniami Drzewa Życia oraz ich połączenia z Naturą. Nigdy nie wymuszamy ich 
przejścia, po prostu prosimy Duchy o pomoc, aby elementy duszy sobie 
przypomniały ponownie swoją koneksję.  

Historia: 

Około miesiąc temu moja siostra poprosiła mnie o pomoc w przejściu poza most jej 
psa. Ma on 12 lat i jest bardzo chory.  

Cała podróż psychopompa. Rezultat? Pies, który już nie jadł i nie pił,  teraz daje 
popalić innym psom mojej siostry - dwóm młodym husky!  

Tyle na razie, możesz zawsze wykonywać podróże, aby dowiedzieć się więcej. 

GRATULACJE! 
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