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ZNACZENIE I WAŻNOŚĆ OFERT ORAZ 

DARÓW DLA NASZYCH PRZODKÓW 

 

 

Starożytne kultury od zawsze znają 

moc ofiarowanych podarunków, 

szczególnie w obrębie własnej 

rodziny. Kiedy dorastałeś, 

otrzymywałeś zawsze prezenty od 

Twoich krewnych z okazji urodzin, 

lub w momencie innych świąt. Jako 

dzieci nie jesteśmy w stanie otrzymać 

wszystkiego czego pragniemy i o 

czym marzymy. Po prostu, nie posiadamy ani pieniędzy ani samochodu, aby 

udać się do centrum handlowego, i to właśnie dlatego otrzymywane prezenty są 

dla nas naprawdę bardzo ważne, prawie o nadprzyrodzonej mocy. Jesteśmy 

zawsze tak bardzo podekscytowani kiedy je otrzymujemy, że często dorośli nie 

potrafią zrozumieć naszej radości. Jako dorośli patrzymy na prezenty z innej 

perspektywy: zastanawiamy się nad ceną, martwimy się czy prezent się 

spodoba i często czujemy się rozczarowani otrzymując prezenty, które nie 

spełniają naszych oczekiwań.   

Kiedy zaczniesz pozostawiać oferty dla Twoich Przodków, polecam Ci abyś 

pamiętał Twoje dziecięce podniecenie i radość kiedy otrzymywałeś prezenty. 

Zarówno te skromne jak i te drogie. Spróbuj połączyć się ponownie z uczuciem 

Twojej spontanicznej radości.   

Przypomnij sobie teraz radość, którą odczuwałeś oferując komuś podarunek. 

Oferując dary naszym Przodkom przywołaj w sobie zawsze tą samą 

bezinteresowną i altruistyczną radość. To właśnie to uczucie sprawia różnicę, 

kiedy pozostawiasz kawałek chleba dla Twoich Przodków.   

Istnieje wiele innych powodów do radości podczas ofiarowywania darów 

naszym Przodkom. Przeróżne kultury na całym świecie wierzą, że niektóre 
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oferty, takie jak chleb lub kadzidło, niosą duszy zmarłej osoby niezbędną 

pomoc podczas jej podróży. Dokładnie jak osoby żywe, również i duchy 

potrzebują pożywienia dla utrzymania ich mocy, w przeciwnym razie – słabną. 

Pozostawiając regularnie oferty dodajemy naszym Przodkom mocy i siły do 

pracy nad całą naszą linią ancestralną. W ten oto sposób pozyskujemy 

najsilniejszych sprzymierzeńców o jakich możemy marzyć krocząc naszą 

ścieżką w tym świecie.  

Oferty, które pozostawiamy naszym Przodkom stanowią również środek 

komunikacji między nami. Nasze dary tworzą pełen znaczenia symboliczny 

język, który pomaga naszym Przodkom zrozumieć, kiedy należy podjąć ciężką 

pracę, chronić nasz dom, odpoczywać, itp.… Pomyśl tylko o różnicy jaka 

istnieje kiedy podejmujesz Twojego przyjaciela filiżanką kawy i kieliszkiem 

białego wina.   
 

Pozostawiamy naszym Przodkom dary również, aby podziękować im za ich 

interwencję. Wszystkim Przodkom, fizycznym i innym, pozostawiamy dary, 

kiedy otrzymamy lub oczekujemy pomocy z ich strony. Wiele osób jest 

przekonanych iż konieczne jest pozostawianie drogich prezentów, jednakże 

ważne jest, abyśmy unikali tego typu darów dopóki nie otrzymamy od nich tego 

o co prosimy, tak samo drogocennego. W przeciwnym razie ryzykujemy 

zakłócenie równowagi energetycznej pomiędzy nami i naszym Przodkami. Być 

może zostałeś wychowany i nauczono Cię iż tworzenie takiego braku 

równowagi oznacza proszenie o litość, „Poświęć się dla dobra innych” – wielu 

z nas słyszy to zdanie bardzo często. Jednakże z mojego (i nie tylko z mojego) 

doświadczenia – taki sposób traktowania naszych stosunków, zarówno ludzkich 

jak i z Przodkami – powoduje więcej zła niż dobra. Nastaje okres urazu, 

smutków i żali. I tym oto sposobem, nasz zamiar przywrócenia równowagi 

legnie w gruzach.   

Niektóre rodzaje ofert  
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Jednym z najmniej kosztownych, najłatwiejszych i jednocześnie 

najpiękniejszych sposobów pozostawiania ofert jest po prostu dzielenie się 

jedzeniem z naszymi Przodkami. Nie musisz im oferować pełnego posiłku, 

możesz po prostu zostawić im niewielką część spożywanego przez Ciebie 

jedzenia. Ten sposób stworzy specjalną i magiczną koneksję między Tobą i 

Twoimi Przodkami: siedzicie razem przy wspólnym stole, spożywając ten sam 

posiłek.    

Kawa i Herbata   

 

Kawa i herbata to napoje pobudzające. Możesz oferować je Twoim Przodkom, 

aby ich „obudzić”, kiedy istnieje konieczność szybkiej interwencji z ich strony. 

Jeżeli borykasz się z jakimś szczególnym problemem w Twoim życiu, możesz 

poprosić ich o pomoc w trakcie składania tego typu ofiary.    

Chleb 

 

W Zachodnich kulturach chleb jest ściśle związany z życiem. Mąka zmieszana 

z wodą może utrzymać przy życiu osobę wyłącznie przez krótki okres czasu. 

Jeżeli jednak pozostawimy mąkę i wodę przez jakiś czas zmieszaną razem, 

nastąpi coś cudownego: naturalne składniki mąki będą zachowywać się jak 

drożdże i sprawią, że zaczyn urośnie. Po upieczeniu, chleb może utrzymać 

osobę przy życiu bardzo, bardzo długo.     

Oferując naszym Przodkom chleb darujemy im coś, co jedli oni każdego dnia 

już 30 000 lat temu, przypisując mu życie i cechy boskości. Związek Twoich 

Przodków z chlebem był bardzo intymny i ścisły. Oto dlaczego stanowi on 

doskonałą ofertę, jeżeli chcemy dotrzeć do Przodków należących do najbardziej 

antycznych i zamierzchłych pokoleń.   

Antyczne napoje 

 

Alkohol jest substancją lotną, W niewielkich ilościach przywołuje prawdę, 

zrozumienie i miłość. W ilościach zbyt dużych może sprawić, że się 

rozchorujesz i może Cię nawet zabić jak każda inna trucizna. W przypadku, gdy 

ktoś w Twojej rodzinie ma problemy z alkoholem, nie musisz go oferować 

Twoim Przodkom. Jeżeli jednak nie masz tych problemów, alkohol może 
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pomóc Ci połączyć z potężnymi Arkanami, które istnieją od zarania dziejów, i 

które w naszych czasach przybierają nowe formy.   

Osobiście oferuję moim Przodkom wino, tworząc w ten sposób więź pomiędzy 

tymi, którzy czcili Dionizosa i wyznawcami Chrystusa, usuwając w ten sposób 

różnicę pomiędzy Pogaństwem i Chrześcijaństwem. Jednakże Przodkowie 

innych ludzi mogą preferować napoje, które były im dostępne w danym okresie 

historycznym. To może oznaczać piwo, sake, miód pitny…  

Możesz również przeprowadzić badanie historyczne, aby zapoznać się z 

napojami Twojego regionu. Możesz nawet przyrządzić je osobiście.   
 

Kwiaty 

 

W naszych czasach kwiaty stanowią jeden z najpopularniejszych darów. Ich 

słodki zapach przyciąga dobre Duchy. Dzisiaj, kiedy oferty z chleba nie są już 

tak częste, nadal możemy znaleźć kwiaty na cmentarzach. Możesz oferować 

Twoim Przodkom ich ulubione kwiaty i możesz nawet przestudiować język i 

znaczenie kwiatów.   

Słodycze 

 

Spożywamy ciasta i słodycze na koniec posiłku, lub z jakiejś specjalnej okazji. 

W ten sam sposób możesz oferować je Twoim Przodkom jako podziękowanie 

za przysługę z ich strony (w przeciwieństwie do kawy i herbaty, które 

oferujemy z wyprzedzeniem, kiedy potrzebujemy ich pomocy). Możesz je 

również oferować, kiedy potrzebujesz coś „osłodzić”, na przykład, kiedy 

szukasz nowej pracy lub czekasz na promocję.   

Tytoń 

Możesz oferować tytoń luzem na talerzyku, lub w formie papierosa albo cygara. 

Możesz je palić oferując klika pociągnięć Twoim Przodkom, lub możesz 

pozostawić je niezapalone.   

Kadzidła  
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W niektórych tradycjach kadzidła są uznawana za pożywienie dla Duchów, Na 

przykład osoby praktykujące tradycje chińskie zapalają codziennie kadzidło na 

ołtarzu Przodków w celu ich uhonorowania.   

 

Ex votos 

 

To specjalny rodzaj ofert, przyrzekanych w momencie przedstawiania naszej 

prośby. Dary są oferowane wyłącznie, jeżeli nasza prośba zostanie spełniona. 

Pomyślmy na przykład o różnych bazylikach stawianych wyłącznie po 

odniesieniu zwycięstwa na nieprzyjacielem, itp.  

Narzędzia   

 

Możesz oferować narzędzia Twoim Przodkom również i w formie zabawek. 

Tego typu oferty symbolizują wsparcie dla Twoich Przodków w pomaganiu Ci 

w wykonywaniu danego rodzaju pracy. Tak samo jak Ex Votos, narzędzia 

przedstawiają naturę Twojej prośby. Jednakże Ex Votos darujemy wyłącznie po 

spełnieniu naszej prośby, natomiast narzędzia mogą być oferowane jako 

wzmocnienie i zachęta dla poszczególnych Przodków, a nawet i dla całej 

Twojej ancestralnej linii.    

Podczas moich wieloletnich praktyk odkryłam również iż składanie ofert i 

darów naszym Przodkom wyłącznie dla dzielenia naszej radości z darowania 

stanowi cudowny i potężny sposób pozostawania z nimi w kontakcie. 

Kiedy zapraszasz do Twojego domu przyjaciela, aby spędzić z nim trochę 

czasu, nie oczekujesz niczego od niego, żadnych usług ani prezentów, po prostu 

świętujecie spędzany razem czas.  

I kiedy go zapraszasz, starasz się zawsze przygotować coś co go uszczęśliwi. 

Ten wspólnie spędzony czas wzmacnia Waszą więź, sprawia iż jesteście po 

prostu szczęśliwi.  

Ta samo dotyczy naszych Przodków: kiedy ich zapraszamy dla czystej radości 

po prostu bycia razem, okazujemy im szacunek, goimy ich rany, koimy ich 
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smutki, co z kolei oznacza również i ozdrowienie dla nas samych. Żadnych 

pytań, ani próśb, po prostu szczęśliwi ze wspólnie spędzanego czasu.  

PODRÓŻ SZAMAŃSKA, ABY ZROZUMIEĆ JAKIE DARY PODOBAJĄ 

SIĘ NASZYM PRZODKOM, CZEGO POTRZEBUJĄ I CO MOŻEMY DLA 

NICH ZROBIĆ W NASZYM WYMIARZE  

 

 


