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NR 1 – WSTĘP I SPIRALA ŚRODKOWA    
 

Czym jest Spirala w Czasie? To Ceremonia, którą używam od lat w celu uzdrawiania 

osób, uwalniania ich od niezabliźnionych ran przodków i własnej przeszłości – ich 

przeszłego życia lub osobistej historii. 

To długa Ceremonia, dlatego rozbijemy ją na trzy części w ramach jej uczenia się. 

Spirala w czasie składa się z trzech części: górnej, środkowej i dolnej. Ceremonia 

Spirali w czasie odkrywa głębokie dramaty ukryte w najdalszej przeszłości, które są 

żywe w naszych kościach. I dostarcza nam energetycznej, kreatywnej odnowy, dzięki 

połączeniu bezpośrednio ze źródłem 

Zaczynamy w Spirali Środkowej, czyli naszym współczesnym życiu. Obecne małe 

ingerencje i problemy. Promieniuje ona z naszego rdzenia. 

- Górna Spirala jest jak gałęzie drzewa, sięgające w gwiezdną moc naszego     

potencjału i doskonałości. 

- Dolna Spirala sięga do opowieści o historii naszych przodków.  

Spirale oznaczają czas, ale są również nieskooczone i są w pełni zawarte w nas. Są 

jakby projekcjami energii w nas, prawdy, która nas tworzy. My dokonujemy 



Szamanizm Intensywny©  - wszystkie prawa zastrzeżone  - zabrania się kopiowania, powielania i 
udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Dyrektorki Szkoły Spirit Healer School 
Europe.  
 
 

Joanna Pieczurkin Amicucci – Szamanizm Intensywny, wszystkie prawa zastrzeżone ©                                  3 
 

uzdrowienia na aktualnej manifestacji energetycznej klienta, nawet jeśli pojawia się 

jako historie z przeszłości i przyszłości. To jest wielka tajemnica. 

PODRÓŻ  NR 1 –  POZNAJEMY NASZĄ  SPIRALĘ ŚRODKOWĄ 

 

Przejdziemy przez portal, który zaprowadzi nas do środkowej spirali. Poproś Duchy, 
aby zaprowadziły Cię do portalu, złóż przy nim ofiarę i następnie przejdź przez niego. 
Twoje zwierzę mocy będzie z tobą. Poproś swoje je, aby zabrało Cię na spotkanie z 
Twoim przewodnikiem po Spirali w czasie, Twojego nauczyciela który wyjaśni Ci 
tajemnicę pracy Spirali i poprowadzi cię przez jej ścieżki.  

Wyjaśnij, że będziesz pracował ze Spiralą w Czasie i chciałbyś, aby pokazano Ci 
świętą przestrzeo, w której ta praca jest wykonywana. 

Damy ci czas na poznanie tego miejsca i na interakcję z Duchami, które spotkasz. 

Zadawaj pytania. Otrzymuj informacje i uzdrowienie. Przynieś z powrotem, dla nas 
Twoje cenne informacje. 
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PODRÓŻ NR 2 – PRACA W ŚRODKOWEJ SPIRALI 

 

Środkowa spirala jest miejscem, gdzie wszystkie obciążenia i natrętne energie 

naszego dzisiejszego życia są rozkładane i oczyszczane.  

Ty, lub Twój partner, wejdziecie w przestrzeo spirali i wejdziecie do środka. Kiedy 

poprosisz o, aby środkowa spirala rozwinęła się, galaktyczna spirala zacznie wirowad 

z Twojego splotu słonecznego. Możesz zobaczyd w polu spirali rzeczy, które są 

pozornie nie na miejscu, lub bez sensu. Na sygnał Twojego Przewodnika, do Spirali 

wejdą Duchy pomocnicze i przetransformują wszystkie te rzeczy, które wymagają 

transformacji. To jest przeogromne uzdrowienie. Zapytaj, czy istoty, które dokonały 

uzdrowienia mają dla Ciebie lub pacjenta jakieś porady, lub zalecenia.  

ZADANIE DOMOWE 
 

UTWÓRZ TWOJĄ SPIRALĘ 
 

Utwórz Twoją spiralę. Możesz ją stworzyd ze wszystkiego! Może to byd stały labirynt 

z kamieni, albo obraz na płótnie, albo sznurowadła na Twojej podłodze. Istnieje 

wiele sposobów na pracę z tymi spiralami. Podczas naszych lekcji skupimy się na 

spiralach w Niezwyczajnej Rzeczywistości.  

SPACERUJ W TWOJEJ SPIRALI  

 

Teraz, gdy już ją utworzyłeś, wezwij Duchy Twojego Świętego Kręgu i poproś je o 
nadanie mocy Twojej Spirali. 

Następnie wejdź do spirali i usiądź lub stao w środku. Teraz wyjdź na zewnątrz. Teraz 
wyraź intencję otrzymania uzdrowienia. Wejdź do Spirali z Twoją intencją, stao w jej 
centrum, a potem wyjdź. 

Wejdź ponownie do Twojej Spirali z całym szacunkiem, usiądź w jej centrum i 
odbądź  podróż szamaoską. Zadaj Nauczycielom pytanie: „Jak możemy wykorzystad 
spiralę w mojej praktyce szamaoskiej (dla mnie i/lub dla innych). 

OFERTY I DARY  
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Ta praktyka uczy nas najpierw dawania, następnie otrzymywania. Złóż ofertę zanim 
wejdziesz do Spirali, wejdź do niej i odbądź podróż, aby dowiedzied się jakie dary 
możesz dad Duchom, które będą ci pomagad. 

W przyszłym tygodniu odbędziemy podróż do Rady naszych Gwiezdnych Istot. Co im 
zaniesiemy?  

 

NR 2 –  SPIRALA GÓRNA  

 

DZISIEJSZA INTENCJA 

Dziś podróżujemy do odległych gwiazd, aby odnaleźd nasze źródło życia. I ujrzymy to 

źródło połączone z nami poprzez naszą koronę w Przestrzeni Spirali. 

Temat pierwszy: Twórcza siła życiowa. Wszyscy wiemy, że istnieje emanowane 

przez gwiazdy światło, twórcza siła życiowa, która istnieje we wszystkim co jest 

obecne w naszym cudownym świecie. Ja widzę to światło jako złotą i białą wstęgę, 

Twoje doświadczenie może byd inne. Możesz spotkad Nauczycieli, Przewodników, 

Duchy będące Strażnikami Waszego Świętego Płomienia. To Wasi Najwyżsi 

Mistrzowie, wchodzący w skład Rady Wyższego Świata, którzy pokierują 

strumieniem Twojego Światła z mądrością i poprowadzą Was na Waszej ścieżce 

oświecenia.  
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Temat drugi: Ponowne połączenie z naszym Źródłem, Most. 

Możemy podróżowad do gwiazd, aby znaleźd źródło tego światła i jego połączenie z 
nami. Nasze Zwierzę Mocy lub Nauczyciel będzie dla nas mostem. Dokładnie tak jak 
my jesteśmy mostami dla Duchów, które przechodzą przez nas, kiedy prosimy o 
uzdrowienie jakiejś materialnej sytuacji, tak Duchy są dla nas mostem, kiedy łączymy 
się z czymś o wiele bardziej ekspansywnym i bez formy – jak na przykład ze źródłem 
tego światła.  

Temat trzeci: Spirala Czasu  

W Spirali Czasu, to twórcze źródło mocy oraz Duchy, które tworzą Twoją Radę 
przynoszą strumieo mocy przez koronę klienta, a to światło oświetla wszystko, co 
jest ukryte i odnawia klienta, podczas gdy traumy i kłopoty są poddawane 
transfiguracji.  

 

PODRÓŻ NR 1 – TWOJE ŹRÓDŁO 
 

Czas podróży: 10 minut 

Przygotuj swój dar. 

Przejdź do Przestrzeni Spirali. Poproś swojego Nauczyciela lub Zwierzę Mocy, aby 

zabrało Cię w górę przez gwiazdy, abyś spotkał się z Radą. Jakie dary i oferty 

zabierzesz dla nich ze sobą?  (Przestrzeo Spirali może przeistoczyd się w drzewo, 

którego górne gałęzie będą gwiazdami.) Spotkaj się z tymi cudownymi istotami i 

podziękuj im za ich wsparcie i przewodnictwo. 
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Poproś je, aby pokazały Ci lub połączyły Cię z twórczą mocą źródła życia, które jest 

Twoim specyficznym znakiem we Wszechświecie.  Pamiętaj, aby ofiarowad Twoje 

dary, daj je zanim otrzymasz.  

Po pewnym czasie pokieruję cię, abyś wrócił do Twojej Przestrzeni Spiralnej. I 

pokieruję Cię, abyś poprosił Radę o otwarcie Portalu Górnej Spirali i o połączenie Cię 

z Twoim Źródłem Siły Życiowej poprzez Twoją koronę i aby wypełniła ona całego 

Ciebie.  

Na koniec, wydam formalne oświadczenie, aby zamknięto Portal, przywrócono 

równowagę w Twoich kościach zanim przywołam Cię z powrotem do Twojego ciała.   

 

ZADANIE DOMOWE 
 

PODRÓŻ 1: POWRÓT DO TWOJEJ RADY 

Czas podróży: 10-20 minut 

Teraz, kiedy już ich poznałeś, z całą pewnością masz tysiące pytao! Wród do Twojej 

Rady darami i dowiedz się jak najwięcej o tym, co Cię interesuje. 

PODRÓŻ 2: PRACA W TWOJEJ FIZYCZNEJ SPIRALI 

Czas podróży: 10-20 minut 

Złóż ofertę. Przejdź po Twojej spirali, a kiedy będziesz w środku, poproś swoich 

Duchowych Sprzymierzeoców, aby ponownie połączyli Cię z Twoim Źródłem Mocy, 
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tak jak w przypadku naszej podróży w klasie. Otwórz górny portal, połącz się z Twoją 

Radą i z Twoim osobistym Źródłem Mocy. Doświadcz tego. Upewnij się, że 

zamknąłeś portal przed opuszczeniem fizycznej Spirali. Jeżeli nie jesteś pewny co do 

sposobu, zapytaj Twojego nauczyciela, aby powiedział Ci co, kiedy i jak masz zrobid. 

NAGRYWANIE – Naucz się jak nagrywad Twój własny głos, abyś wysład Twojemu 

partnerowi nagranie z podróży na żywo w przyszłym tygodniu. Ćwicz. 

NR 3 – SPIRALA DOLNA  
 

DZISIEJSZA INTENCJA 

Uzdrowienie historii niewyleczonego bólu, który przejawia się w dzisiejszym życiu 

naszego klienta. 

Temat pierwszy: W naszych kościach obecna jest energia zarówno naszej osobistej 

historii jak i żyd i doświadczeo naszych przodków. Tak naprawdę, nasze kości 

zawierają historię wszystkiego co istniało i istnieje na Ziemi, a to dzięki obecności w 

nas różnych elementów, które łączą się, aby utworzyd nasze niesamowite ciała. Ta 

Ceremonia skupia się na sięganiu do historii zarówno z naszej przeszłości, jak i z 

niesamowicie odległej przeszłości naszych przodków. Odnajdujemy zdarzenia 

wyjaśniające nasze życie i leczące rany, które zalegają od wieków we wszystkich 

naszych kościach.  

Temat drugi: Spirala prowadzi nas w dół do energetycznych opowieści o przeszłych 

życiach, przodkach i wszystkich relacjach. Szukamy historii, które odnoszą się do 

kłopotów klienta obecnych w dzisiejszych czasach, historii z zakleszczoną energią, 

która tkwi w naszych klientach do dziś. Transformujemy tę uwięzioną energię 

poprzez pracę z historią, aby naprawid problemy i uwolnid utkwione dusze z ich 

traumy. Prosimy naszych nauczycieli o przesłanie wykonanie całej pracy. Wzywamy  

krąg duchów pomocniczych,  oraz prosimy moc duchów górnej spirali, aby sięgnęły 

w dół i uzdrowiły energię. 

Temat trzeci: 
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Po pierwsze klient wchodzi w Przestrzeo Spiralną. Po drugie, otwieramy Środkową 

Spiralę i prosimy oczyszczenie obecnej sytuacji. Po trzecie, otwieramy Górny Portal i 

prosimy Radę, aby utworzyła przepływ osobistej, kreatywnej siły życiowej. Zazwyczaj 

będzie to Rada pacjenta. Zobaczysz ją, a oni wykonają całą pracę. To jest łatwe. 

NA KONIEC: otwieramy Dolną Spiralę do historii, których nierozwiązane rany 

manifestują się w dzisiejszym życiu naszego pacjenta. 

Dzisiaj przypominamy sobie naszą pracę ze środkową i górną spiralą - wszyscy już to 

znamy. Otworzymy je więc szybko i zanurkujemy w Dolną Spiralę, aby opowiedzied 

uzdrowione historie.  

PODRÓŻ – DOLNA SPIRALA DLA NASZEGO PARTNERA  
 

 

 
 
Poproś, aby zobaczyd aktywację 
Środkowej Spirali. Powtórz Twoją 
intencję, aby blokady zostały 
usunięte ze Środkowej Spirali. To 
pójdzie szybko, ponieważ 
pamiętamy pracę wykonaną 
podczas poprzednich zajęd. 
 
 
Następnie poproś Nauczyciela o 
otwarcie Górnej Spirali i o 
wezwanie Rady. Zobaczysz 
błyskotliwe światło promieniujące z 
góry na dół. Kiedy twój klient i całe 
miejsce będzie odpowiednio 
oświetlone... 
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Poproś Nauczyciela o otwarcie Dolnej Spirali. 

Idź z Nauczycielem w dół spirali, aż dotrzecie do trzech par wrót. Przejdź przez 

pierwsze, które wskaże Ci Nauczyciel i wejdź w głąb historii. Opowiadaj na głos co i 

kogo widzisz, jakie problemy panują w danej historii i jak Twój Nauczyciel pracuje z 

Duszami, aby usunąd dramat i uzdrowid rany. 

Poproś Duchy o uzdrowienie bólu, który utknął w tej historii. Zobacz, jak ta historia 

się zmienia. Czy jest jakaś moc w uzdrowionej historii do odzyskania dla twojego 

klienta? Ty i Twój Nauczyciel możecie otrzymad jakiś dar dla pacjenta, ale 

niekoniecznie. Powtórz to trzy razy, otwierając wszystkie wrota po kolei - w sumie 

uzdrowicie trzy historie. 

Następnie poproście Duchy, aby wysłały uzdrawiającą moc w dół całej spirali, 

dotykając i uzdrawiając wszystkie nieopowiedziane dzisiaj historie. Sprowadźcie 

spiralę z powrotem na tę samą płaszczyznę co klient i pozwólcie, aby uzdrowienie 

spirali promieniowało na klienta. 

Zrobimy dwie rundy w parach. Szaman będzie opowiadał historię na głos tak, aby 

pacjent mógł ją usłyszed i przyjąd bezpośrednio podczas podróży.  

Zamkniemy wszystkie Spirale po Waszym powrocie. 

ZADANIE DOMOWE - ĆWICZ 
 

Czas podróży: Tyle, ile potrzeba. 

Dobrym pomysłem jest przedwiczenie wszystkich kroków, których nauczyliśmy się 

do tej pory. 

Proszę przedwicz na kimś bliskim.  

Czy mogę polecid Ci praktykę na jakimś zwierzęciu? Jedna z najgłębszych ceremonii 

Spirali Czasu, jaką przeprowadziłam, rozwiązała problem DNA w miocie szczeniąt. 

Słowo honoru. 
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NR 4 – CEREMONIA : RZEKA PRZEBACZENIA 
 

 

 


