
Wkroczmy razem w Światy Duchów  
Witam Cię, ten mini kurs to powrót do Twoich korzeni, odkryjemy ponownie
razem Twoje zamierzchłe dziedzictwo,  spotkamy ponownie Twoje duchowe
plemię.  Chronieni  przez  Nasze  Ancestralne  Drzewo  i  prowadzeni  przez
naszych Przewodników,  Zwierzęta Mocy i  Nauczycieli  postawimy wspólnie
Twoje pierwsze kroki w Świecie Duchów. Wspinając się po jego gałęziach
dotrzemy  do  Górnego  Świata,  jego  korzenie  zaprowadzą  nas  do  Świata
Dolnego, a ogród dookoła naszego Drzewa utworzy nasze Święte i chronione
Miejsce w Środkowym Świecie. Stopimy się z naszym Drzewem i naszymi
Przewodnikami,  którzy  oprowadzą  nas  po  tych  światach.   To  naprawdę
bardzo łatwe i fascynujące!  
Witaj w Domu! Twoja magiczna przygoda właśnie się rozpoczęła.  
Nasza przygoda  
Szamanizm i Opiekuńcze Duchy
Świat Środkowy
Świat Górny
Świat Dolny 
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Co to jest Szamanizm? 
Termin  Szaman  pochodzi  z  języka
tunguskiego plemienia żyjącego na terenach
Syberii  i  oznacza  dosłownie  „duchowy
uzdrowiciel”  oraz  „ten,  który  widzi  w
ciemnościach.”    
Szamani  przekraczają  próg  naszej
codziennej  rzeczywistości,  wchodzą  do
światów  rzeczywistości  niezwyczajnej,  skąd
przynoszą  uzdrowienie,  informacje  i
wskazówki  udzielone  przez  Współczujące
Duchy, zarówno dla nich samych, dla innych
ludzi  oraz  dla  społeczności,  którą  otaczają
swoją opieką.   
Szamanizm  jest  antyczny  i  uniwersalny.
Wszyscy posiadamy przodków, którzy żyli w
kulturze  szamańskiej.  Szamański  sposób

postrzega świata uznaje i honoruje obecność Ducha we wszystkim. Szamani
wiedzą, że całą natura jest żywa, połączona i „równa”.   
Szamanizm  naucza  iż  wszystkie  osoby  posiadają  bezpośredni  dostę  do
Świata  Duchów  w  celu  uzyskania  od  nich  porad  i  uzdrowienia.  Nie  jest
potrzebny żaden duchowy pośrednik (ksiądz, guru, itp..).   
Nasze  Duchy kochają  nas  i  odczuwają  dla  nas  współczucie.  Znają  nas  i
pragną nam pomóc w odkryciu naszych najlepszych cech, w uzdrowieniu nas
samych, w odzyskaniu naszego szczęścia i integralności.   
Podświadomie, Ty już to wszystko wiesz. Jeżeli wierzysz w przeszłe życia,
możesz nagle mieć wrażenie,  że zaczynasz  sobie po prostu przypominać
szamańskie  praktyki,  które  tu  razem  przećwiczymy.  Natomiast,  jeśli  nie
wierzysz w przeszłe życia, zdasz sobie sprawę iż nagle uzyskałeś dostęp do
inteligencji zbiorowej podświadomości (lub do jakiegokolwiek innego modelu,
który używasz tłumacząc sobie ciągłość wszechświata).   
Podczas  pracy  wykonujemy  Podróże  Szamańskie.  W  celu  przekroczenia
zasłony  posługujemy  się  bębnem  szamańskim.  Nie  używamy  żadnych
narkotyków ani innych świętych roślin. Te spotkania pomiędzy Tobą i Twoimi
Duchowymi Opiekunami mają na celu pomoc dla Ciebie abyś przypomniał
sobie kim jesteś naprawdę i odnalazł swoją drogę.   
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Podróż
Wybierz cel i utrzymuj intencję.  
Utrzymuj mocno i bezustannie Twoją intencję podczas całej podróży. Tylko w
ten  sposób  uzyskasz  od  Duchów  interesujące  Cię  informacje.  Rzadko  i
zazwyczaj tylko początkowo podróże szamańskie są prowadzone przez inne
osoby. Twoimi prawdziwymi przewodnikami są Twoje Duchy Opiekuńcze, a
Twoja droga ukaże Ci się wyraźnie, jeśli  tylko będziesz w stanie utrzymać
Twoją intencję.   
Podróżujemy  zawsze  razem  z  naszymi  współpracującymi  i
współczującymi duchami.   
Zwierzęta Mocy i Nauczyciele są Twoimi przewodnikami. To one wykonują
całą  pracę  związaną  z  uzdrowieniem,  o  które  poprosisz.  One  znają  cel
Twojego życia, wiedzą co jest dla Ciebie najlepsze. Zapewnią uzdrowienie
Ciebie i Twoich pacjentów. Słuchaj i stosuj się do ich wskazówek, pozostań w
kontakcie  z  nimi,  a  one  odkryją  przed  Tobą  najgłębsze  tajemnice
Wszechświata!   
Rytm jest jak koń, który nas niesie po drodze naszego życia.  
Bęben i grzechotki to najstarsze na świecie instrumenty używane do podróży
szamańskich.  Używamy je  dokładnie w taki  sam sposób jak  robili  to  nasi
przodkowie,  aby  uzyskać  przewodnictwo  i  opiekę  kiedy  kroczymy  naszą
drogą  szamańską  i  aby  uzyskać  protekcję  i  siłę  podczas  naszej
uzdrowicielskiej  pracy.  W  bębnach  mieszkają  Duchy.  W  grzechotkach
mieszkają Duchy. Ich dźwięk tworzy świętą pieśń przepotężnej energii.  

Nasze   Drzewo  Ancestralne,  Zwierzęta  Mocy  i  nasze  Święte
Miejsce.  
Dla  większości  ludzi,  pierwszym  przewodnikiem  w  niezwyczajnej
rzeczywistości, który ogłasza swoją chęć do współpracy jest Zwierzę Mocy.
To duchy zwierząt  przepełnione współczuciem dla nas,  które znają nasze
życie  i  nasze  problemy.  Dostarczają  nam  one  wskazówek,  uzdrowienia  i
przewodnictwa  we  wszystkich  wymiarach  i  światach.  Bardzo
prawdopodobnie, z czasem będziesz miał nawet kilka Zwierząt Mocy i dzisiaj
poznamy tego, który poprowadzi Cię w Twoich podróżach podczas naszego
spotkania.   
Zwierzęta Mocy łączą się z Tobą aby zaoferować Ci przewodnictwo, mądrość
i  miłość.  Nauczysz  się  bardzo  szybko  uznawać  je  za  główne  źródło
wszystkich  informacji  podczas  Twoich  przygód  w  niezwyczajnej
rzeczywistości.   
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Rozpoczniemy  podróż  przy  naszym  Drzewie  Ancestralnym  i  przywołamy
nasze Zwierzę Mocy. Stopimy się z nim i będziemy razem tańczyć. Następnie
wejdziemy do wnętrza naszego Drzewa. Nauczymy się podróżować razem z
naszym Zwierzęciem Mocy.    
Dlaczego właśnie to Zwierzę, a nie inne?   
Istnieje wiele przeróżnych powodów dlaczego dane Zwierzę Mocy połączyło
się  z  Tobą.  Najlepszy sposób aby je  poznać to  zapytać  je  bezpośrednio.
Zwierzęta  Mocy  posiadają  charakterystyki  swojej  rasy,  lecz  indywidualnie
mogą bardzo się różnić. Jest szansa, że odkryjesz rzeczy, których istnienia
nawet nie podejrzewałeś. Upewnij się, że poznałeś bardzo dobrze charakter
Twoich Zwierząt Mocy. Jeśli pragniesz dowiedzieć się co one „oznaczają dla
Ciebie” - po prostu zapytaj je bezpośrednio.   
Aby  otrzymać  potwierdzenie  pytamy  zawsze  „Jesteś  moim  Zwierzęciem
Mocy?”  Duchy  komunikują  się  z  nami  wykorzystując  nasz  szósty  zmysł,
poprzez kanał naszej wyobraźni. Nasza wyobraźnia jest jak tablica, na której
Duchy  piszą  i  rysują  informacje  dla  nas.  Otwarty  i  aktywny  umysł  to
podstawowy wymóg dla podróży szamańskich. Po prostu ufaj wiadomościom,
które  otrzymasz,  nawet  jeżeli  będzie  Ci  się  wydawało,  że  wymyślasz
wszystko.   
Musimy  szanować  nasze  Zwierzęta  Mocy.  Wszystkie  relacje  z  Duchami
działają  w obu kierunkach.  Pamiętaj  abyś  je  szanował  i  składaj  im oferty
energetyczne w podziękowaniu za ich połączenie się z Tobą, ich miłość i
wsparcie. Czego potrzebują? Co chcą, żebyś zrobił dla nich?   
Zwierzęta Mocy to wyłącznie jeden z wielu typów Przyjaznych nam Duchów.
Poznamy  również  naszych  Nauczycieli  w  ludzkiej  formie,  a  z  czasem
poznasz Duchy Roślin, Twoich Przodków, Bogów, Bogiń, Wróżek, Smoków i
wielu wielu innych.   

Świat Środkowy, Święte Miejsce 
Większość  szamańskich  tradycji
uznaje  istnienie  trzech  poziomów
niezwyczajnej  rzeczywistości:  to
Świat Środkowy, Górny i Dolny.   
Świat  Środkowy  to  odpowiednik
naszego  dotykalnego  wymiaru  i
świata.  To  właśnie  w  Świecie
Środkowym  spotykamy  Duchy
drzew, rzek i,  oczywiście,  naszych
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Zwierząt  Mocy ze Świata Środkowego.   Nasza dzisiejsza misja polega na
połączeniu się z naszym miejsce w Świecie Środkowym i spotkaniu naszego
pierwszego Zwierzęcia Mocy.  
Odkryjemy Święte  Miejsce naszego Ancestralnego Drzewa,  poznamy jego
ekosystem – nasz święty ogród.   
Podróż: Do Świata Środkowego, do naszego Ancestralnego Drzewa.  
Intencja:  Udajemy  się  do  naszego  miejsca  w  Naturze  w  Środkowym
Świecie, znajdziemy Twoje Drzewo Ancestralne.  
Udaj  się  do  miejsca  w  Naturze,  które  znasz  i  kochasz.  Wyraź  intencję
podróżowania  w kierunku Niezwyczajnej  Rzeczywistości.  Poprowadzę Cię,
ponieważ w każdym Świecie istnieje nieskończenie wiele warstw i niektóre
dzisiaj  nas  nie  będą  interesowały.  Wkrótce  nabierzesz  dużej  wprawy  w
podróżach, sam się przekonasz!   
Po dotarciu w Twoje miejsce a Naturze uaktywnimy po kolei Twoje zmysły.
Ta  część podróży uzmysłowi  Ci,  które  z  Twoich  zmysłów jest  najbardziej
aktywny w Niezwyczajnej Rzeczywistości i uaktywnić twoją wyobraźnię!  
Następnie,  po  obudzeniu  wszystkich  Twoich  zmysłów,  wyrazimy  intencję
spotkania  Twojego  Świętego  Ancestralnego  Drzewa.  Znajdziesz  wejście,
Twój osobisty portal. Wejdź, eksploruj i wyjdź.  
Być może spotkasz wewnątrz Drzewo Twoich pierwszych Przewodników, a
może nie spotkasz nikogo. Wszystko jest dobrze! Po prostu ciesz się Twoją
koneksją z Twoim Drzewem. Poczuj jego korzenie, jego drewno, liście. Kiedy
usłyszysz moje przywołanie,  podziękuj Drzewo i  powróć do Twojego ciała.
Będę nadal grać na bębnie przez około minutę, dając Ci czas do powrotu do
Twoich kości.  

Podróż: Spotkanie z Twoim Zwierzęciem Mocy. 
Intencja:  Połączenie się  z  naszym Zwierzęciem Mocy i  nasz wspólny
taniec w Twoim Świętym Ogrodzie.   
Dookoła Twojego Świętego Drzewa rozpościera się Twój Święty Ogród. To
ekosystem pełen harmonii  i  uzdrawiającej  Cię magii.  Twoje  Zwierzę Mocy
oczekuje tu na Ciebie. Spotkamy go, połączysz się z nim i będziecie tańczyć
razem święty taniec. Poprowadzę Cię również i w tej podróży.  Wrócisz do
Twojego Drzewa, połączysz się z nim i poprosisz Twoje Zwierzę Mocy, aby
przyszło do Ciebie. Może się zdarzyć iż przyjdzie więcej zwierząt. W takim
przypadku zadasz pytanie: kto z Was jest moim głównym Zwierzęciem Mocy
dla potrzeb tego kursu?  Po otrzymaniu odpowiedzi pozdrów Twoje Zwierzę
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Mocy  i  zaproś  go  do  wspólnego  zwiedzenia  Twojego  Świętego  Ogrodu.
Następnie  poproś  aby  pokazało  Ci  Twój  Ogród  jego  oczami.  Stop  się  z
Twoim Zwierzęciem Mocy i zwiedzajcie Ogród razem.  
Na mój  znak powiedz Twojemu Zwierzęciu  Mocy,  że za chwilę  po prostu
zmienicie miejsce, nadszedł moment abyś pokazał mu Twój wymiar! Powróć
do Twoich kości, jednakże pozostań w kontakcie...  
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Świat Górny  

Dla  większości  religii  Raj  znajduje  się
właśnie  w  Świecie  Górnym  i  to  tutaj
znajdujemy  naszych  kochanych
zmarłych. Oczywiście, niektóre religie są
odmienne  i  dla  nich  dusze  zmarłych
kierują się do Świata Dolnego, które jest
tak samo piękny. Dla nas Świat Górny to
miejsce,  w  którym  spotkamy  nasze
Opiekuńcze Duchy i nauczymy się lekcji
odnośnie życia, o wszechświecie i wiele,

wiele innych!  
Wchodzimy do Świata Górnego  
Wkraczamy  do  Świata  Górnego  podróżując  w  naszym  Drzewie  razem  z
naszym  Zwierzęciem Mocy.  Prosimy  nasze  Zwierzę  i  nasze  Drzewo  aby
zaprowadził  nas  do  Świata  Górnego.  Stopimy się  z  naszym Zwierzęciem
Mocy i wkroczymy razem w nasz portal. Nasze Zwierzę Mocy i nasze Drzewo
są naszym portalem.   
Jeśli masz już doświadczenie w podróżach szamańskich, możesz znaleźć się
w miejscu,  które zazwyczaj  odwiedzasz wkraczając  do Górnego Świata  –
lecz możesz też i znaleźć się w zupełnie nowym i odmiennym miejscu.   
Dobrym  zwyczajem  jest  zawsze  poproszenie  Twoje  Zwierzę  Mocy  o
potwierdzenie  czy  na  pewno  znajdujecie  się  w  Świecie  Górnym.
Przebywanie  zawsze  blisko  Waszego  Zwierzęcia  Mocy,  słuchanie  i
postępowanie  zgodnie  z  jego  wskazówkami  to  naprawdę  bardzo  ważna
praktyka!   
Poprosimy nasze Zwierzę Mocy, aby zaprowadziło nas do Świata Górnego,
do miejsca naszej energetycznej odnowy. Możecie zawsze się udać do tego
miejsca,  żeby „naładować baterie”.  Być może iż Twoje Opiekuńcze Duchy
będą tam na Ciebie już czekały! 
Czego się możesz spodziewać  
Myśląc  o  Świecie  Górnym  wiele  osób  wyobraża  sobie  anioły,  świetlane
postacie, gwiazdy,  kryształy i widzą wszystko w pastelowych kolorach. Być
może, że również i ty zobaczysz wszystko w ten sam sposób, ale być może
również  iż  ukaże  Ci  się  on  odmiennie:  możesz  zobaczyć  różne  ziemskie
krajobrazy i sceny w mocnych i bogatych barwach. Być może również iż nie
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zobaczysz  nic  z  tego.  Możesz  ujrzeć  wyłącznie  światło  i  usłyszeć  słodką
muzykę. Wszystkie te doświadczenia są jak najbardziej prawdziwe. Im więcej
będzie  podróżować  w  Niezwyczajnej  Rzeczywistości  tym  szybciej  zdasz
sobie sprawę iż zawiera ona nieskończenie wiele wymiarów i każdy z nich
jest odmienny od poprzedniego, który poznałeś.   
Odkrywamy warstwy i wymiary  
Musimy zawsze  pamiętać  iż  Niezwyczajna  Rzeczywistość,  czyli  również  i
Świat Górny, jest nieskończona. Moi Nauczyciele mi powtarzają zawsze, że
to  co  widzę  stanowi  zaledwie  minimalną  część  istniejących  wymiarów.
Podczas podróży odkryjesz, iż Górny Świat składa się z warstw. Wszystkie
jego  poziomy  różnią  się  od  siebie  i  są  oddzielone  swojego  rodzaju
membraną. Każdy poziom jest zamieszkiwany przez wspaniałe duchy, które
są zawsze gotowe przyjść nam z pomocą.   
Twoje  osobiste doświadczenia podczas podróży po Górnym Świecie będą
zależały od intencji  Twojej  podróży.  Jeżeli  Twoją misją będzie znalezienie
odpowiedzi  na  jakieś  pytanie  –  Duchy,  które  spotkasz  i  przeżywane
doświadczenia  będą  stanowiły  wskazówki  dla  szukanej  przez  Ciebie
odpowiedzi. Jeżeli natomiast wyruszysz w podróż z zamiarem odkrywania i
poznawania tego świata – nie będzie dla Ciebie przeszkód!   
Twoje Zwierzę Mocy wskaże Ci drogę. Dobrym zwyczajem jest wracanie tą
samą  drogą.  W  ten  sposób  wzrośnie  Twoje  zrozumienie  wszystkiego  co
widzisz  dookoła  i  Twoja  podróż  dzięki  temu  stanie  się  jeszcze  bardziej
potężna.  Polecam  się  podróżowanie  powoli  i  uważne  obserwowanie
wszystkie,  dokładnie  jak  to  robili  odkrywcy  zakątków  naszej  ziemi  w
przeszłości.  Zapewniam  Cię,  że  Twoje  doświadczenia  będą  naprawdę
wyjątkowe.    
Podróż: W kierunku Świata Górnego 
Intencja: Podróż do Świata Górnego.  
Udaj  się  do  Twojego  Ancestralnego  Drzewa  i  spotkaj  się  z  Twoim
Zwierzęciem Mocy. Wejdź do Drzewa. Poproś Twoje Drzewo i Twoje Zwierzę
Mocy  aby  poprowadziły  Cię  do  Świata  Górnego.  Stop  się  z  Twoim
Zwierzęciem Mocy i przekrocz Portal. Po dotarciu do Świata Górnego poproś
Twoje  Zwierzę  Mocy  aby  Cię  zaprowadziło  do  miejsca  Twojej  odnowy
energetycznej.   
Na mój sygnał, podziękuj Duchom i miejscom, które poznałeś i wróć z Twoim
Zwierzęciem wzdłuż Drzewa. Wyjdź z Drzewa i z Twojego Zwierzęcia Mocy,
podziękuj im i powróc do Twojego ciała. 

SACRED TREE SHAMANISM -Twoje pierwsze kroki.                  www.joannastouch.eu  

http://www.joannastouch.eu/


  
Duchy Opiekuńcze  
Światy  Górny i  Dolny są zamieszkałe przez Duchy Opiekuńcze.  Spotkasz
nieskończenie  wiele  przeróżnych  Duchów.  Twoja  koneksja  z  niektórymi
będzie dość powierzchowna, jednakże inne Duchy będą bardzo ważne dla
Ciebie. Przynajmniej jeden z nich podejmie się roli jako Twój Nauczyciel – to
od  niego  właśnie  będziesz  otrzymywał  wskazówki  odnośnie  wszystkiego,
odnośnie  Szamaństwa  i  wszelkie  inne  nauki.  Nasi  Nauczyciele  stanowią
kolumnę wszystkich praktyk szamańskich.   
Niektórzy z  nas  spotkają  swojego  Głównego  Nauczyciela  już  podczas  tej
podróży. Dla innych pojawi się Duch, który będzie nas uczył przez dany czas
i następnie pojawi się kolejny Nauczyciel, która zaprowadzi nas na następny
poziom. Będziemy podróżować z intencją spotkania Ducha, który zaoferuje
się  jako  nasz  Nauczyciel  w  tym  okresie.  Będzie  on  nam  towarzyszył,  w
dobrych  i  w  ciężkich  chwilach,  wspierając  nas  we  wszystkich  sytuacjach,
którym  będziemy  musieli  sprostać  o  dostarczając  odpowiedzi  na  Twoje
pytania. Pracując z Opiekuńczymi Duchami bardzo ważnym czynnikiem jest
składanie im w podziękowaniu niewielkich darów i ofiar. Dogłębne praktyki
tego  rodzaju  należą  do  kursu  zaawansowanego,  na  dzień  dzisiejszy
pamiętajmy  iż  bardzo  ważne  jest  okazywanie  wdzięczności  wszystkim
duchom, które są naprawdę naszymi sprzymierzeńcami.   
Jeżeli masz jakieś pytania i wątpliwości odnośnie spotykanych Duchów, po
prostu zapytaj Twoje Zwierzę Mocy czy są to naprawdę Opiekuńcze Duchy,
które pojawił się aby Ci pomóc, czy też pojawiły się z jakiegokolwiek innego
powodu. Twoje Zwierzę Mocy to Twój przewodnik i opiekun. Czasami Duchy
mogą  pojawić  się  po  prostu  aby  Cię  pozdrowić,  podróże  szamańskie  są
naprawdę pełnie niespodzianek!   
Pamiętaj aby przebywać w pobliżu Twojego Zwierzęcia Mocy i aby poprosić
go  o  pomoc  w  interpretacji  oraz  o  jakiekolwiek  dodatkowe  informacje
odnośnie Twojej  koneksji  z Duchami, które spotkasz. Twoje Zwierzę Mocy
będzie Cię zawsze bronić, prowadzić i informować.   
Spotykamy nowe Duchy Opiekuńcze   
Świat  Górny to  bardzo  aktywne  miejsce,  Z  całą  pewnością  spotkasz  tam
wiele różnych Duchów. Niektóre spotkania będą wyglądały na przypadkowe,
inne Duchy będą bardzo ważne dla Ciebie. Twoje Zwierzę Mocy pomoże Ci
je rozróżnić. Z czasem nauczysz się przywoływać różne Duchy dla pomocy w
Twoim osobistym  uzdrawianiu,  dla  Twoich  wizji  i  podczas  uzdrawiających
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sesji, które będziesz wykonywał dla innych.   
Wiele osób odkrywa iż posiadają własną duchową rodzinę w niezwyczajnej
rzeczywistości.  Kiedy ją  spotkasz,  będziesz miał  poczucie,  że wracasz do
domu. Przygotuj się na ogromną ilość miłości z ich strony!   
Podróż: spotykamy Twojego Nauczyciela w Górnym Świecie.   
Intencja: Spotykamy naszego Nauczyciela w Świecie Górnym.  
Udaj się do Twojego Ancestralnego Drzewa i spotkaj Twoje Zwierzę Mocy.
Poproś aby zaprowadziło Cię ono ponownie do Górnego Świata, tym razem
w celu spotkania Twojego Nauczyciela.  
Kiedy już Twoje Zwierzę Mocy przedstawi Cię Duchowi, który zaoferował się
jako Twój Nauczyciel, spytaj go: „Jesteś moim Nauczycielem?” Poproś Twoje
Zwierzę Mocy aby to potwierdziło i, jeżeli masz jakieś pytania, zadaj je mu.
Jeśli  Twoje  Zwierzę  Mocy  potwierdzi,  wyraź  wdzięczność  i  podziękuj.  W
przeciwnym przypadku  spytaj się Ducha czy jest on w stanie zaprowadzić
Cię  do  Twojego  Nauczyciela.  Kiedy  już  go  spotkasz,  pozdrów  go  z
szacunkiem i wdzięcznością.   
Zadaj teraz Nauczycielowi następujące pytania:   
1. W jaki sposób mogę Cię uhonorować? 
2. Jaką lekcję mi dzisiaj przynosisz? 
Na  mój  znak  podziękuj  Nauczycielowi  i  poproś  Twoje  Zwierzę  Mocy  aby
zaprowadziło Cię wzdłuż pnia Twojego Świętego Drzewa do Twojego Kręgu.
Wróć do Twojego ciała.  
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Świat Dolny 
Dla większości ludzi szamanizm i miłość
do naszej  Matki  Ziemi są nierozłączne.
Szamani  komunikują  się  z  Duchami
Natury,  schodzą  głęboko  pod  Ziemię
wchodząc do jaskiń lub na inne sposoby,
powracając do łona naszej Matki w celu
ponownego  narodzenia  się  lub
otrzymania  wizji.  Świat  Dolny  bardzo
często  odzwierciedla  Świat  Środkowy  i
często  pojawia  się nam jako krajobraz,
który  znamy  w  naszym  wymiarze,
jednakże  posiada  on  żywsze  kolory  i
wszystko jest w nim bardziej doskonałe.
Osobiście  wykonuję  prawie  2/3  mojej
pracy w Świecie Dolnym, ponieważ jest

on dla mnie bardzo naturalny. 
Ta sesja opiera się na poprzedniej, odbędziemy tą samą podróż, jednakże
tym  razem  do  Świata  Dolnego.  Będziemy  eksplorować  jego  terytoria,
spotkamy Opiekuńcze Duchy i nabędziemy trochę wprawy w poruszaniu się
w tym wymiarze. Oba Światy, Górny i Dolny, przeistoczą się w Twoje pole
działania.  Być może,  że również i  Ty będziesz mieć preferencje  odnośnie
jednego ze Światów i  to będzie zupełnie naturalne i  doskonałe,  ponieważ
będzie funkcjonowało dla Ciebie!  

Wkraczamy  do  Świata  Dolnego  schodząc  po  korzeniach  naszego
Ancestralnego Drzewa, które jest Twoim naturalnym portalem do wszystkich
Światów.  Stopimy się  z  naszym Zwierzęciem Mocy i  z  naszym Drzewem
wyrażając  intencję  dotarcia  i  wejścia  do Świata  Dolnego.  Na końcu  drogi
znajdziesz oświetlony portal i po jego przekroczeniu ujrzysz krajobraz bardzo
podobny  do  ziemskiego,  lecz  naprawdę  niesamowity  i  cudowny.  Witaj  w
domu!   
Czego możesz się spodziewać
Dla większości osób Świat Dolny prezentuje się dokładnie tak samo jak nasz,
jednakże jest on o wiele bardziej świetlisty. Spotykamy tu różne zwierzęta i
osoby, drzewa, skały i Duchy Natury.  
Wiele  osób  odkrywa  iż  spotkane  w  Świecie  Dolnym  Opiekuńcze  Duchy
współpracują  następnie  z  nimi  podczas  przeprowadzanych  w  świętych
kręgach ceremonii. Wiele osób opowiada o ognisku, przy którym spotykają
swoje Duchy i z którymi następnie razem tańczą.  
W obu Światach spotkasz również i antycznych uzdrowicieli, którzy podzielą
się z Tobą swoją mądrością, zarówno tą duchową jak i tą praktyczną. Jednym
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z moich Nauczycieli i Przewodników podczas mojej pracy ze zwierzętami jest
bardzo stary wódz indiański, który często pokazuje mi najlepsze rozwiązania.
Fantastycznie!   
Eksplorujemy warstwy i wymiary  
Dokładnie  tak  samo  jak  Świat  Górny,  również  i  ten  Dolny  posiada
nieskończoną  ilość  warstw.  Wkraczamy  do  nich  przez  pewnego  rodzaju
portal  lub  przejście.  Często,  choć  nie  zawsze,  wyglądają  one  jak  tunele.
Odkryjesz,  że  każda  warstwa  posiada  własne  charakterystyki.  Zapisuj
zawsze każdą podróż, gdzie byłeś, kogo spotkałeś i co widziałeś.  
Każdy z Duchów, które tu spotkasz może okazać się dla Ciebie ważny w
przyszłości,  nawet  wiele lat później.  Dobrze jest  wiedzieć gdzie iść aby je
spotkać. Twoje Zwierzę Mocy będzie Twoim przewodnikiem. 

Podróż: Świat Dolny
Intencja: Podróż do Świata Dolnego.
Udaj  się  do  Twojego  Drzewa  i  spotkaj  się  z  Twoim  Zwierzęciem  Mocy.
Wchodząc do drzewa wyraź intencję znalezienia wejścia do Świata Dolnego.
Stapiając się z Twoim Zwierzęciem Mocy wyjdziecie oboje po drugiej stronie
portalu, otuleni pięknym światłem. Wychodząc z tego światła poproś Twoje
Zwierzę Mocy aby pokazało Ci świat  dookoła Was. Wykorzystaj  wszystkie
Twoje zmysł (wzrok, słuch, dotyk, węch, smak oraz emocje).   
Jeżeli czujesz się na to gotowy i masz jeszcze czas, zacznij eksplorować.
Poproś  Twoje  Zwierzę  Mocy  aby  zaprowadziło  Cię  do  wodospadu  i  do
Twojego  Świętego  Kręgu  gdzie  spotykają  się  Twoje  Duchy  aby  z  Tobą
tańczyć.   
Na mój sygnał poproś Twoje Zwierzę Mocy aby zaprowadziło Cię z powrotem
wracając tą samą drogą, poprzez tunel i powróć do Twojego ciała. 
Podróż: Spotkaj Twojego Nauczyciela ze Świata Dolnego. 
Intencja: Spotkanie z Nauczycielem w Świecie Dolnym.  
Udaj się do Twojego miejsca w naturze o poproś Twoje Zwierzę Mocy aby
zaprowadziło Cię ponownie do Świata Dolnego, tym razem w celu spotkania
Twojego Nauczyciela.  
Kiedy Duch się już zaoferuje i pojawi, zapytaj: „Jesteś moim Nauczycielem?” 
Jeżeli  otrzymasz  odpowiedź  twierdzącą,  wyraź  swoją  wdzięczność.  W
przeciwnym razie spytaj, czy może wskazać Ci drogę. W razie jakichkolwiek
wątpliwości  poproś  Twoje  Zwierzę  Mocy  o  potwierdzenie  lub  dodatkowe
informacje i wyjaśnienia.  
Zadaj Twojemu Nauczycielowi następujące pytania:

1. W jaki sposób mogę Cię uhonorować?
2. W jaki sposób jesteśmy powiązani?
3. Jaką lekcję mi dzisiaj przynosisz? 
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Na mój  znak  podziękuj  Nauczycielowi  i  poproś  Twoje  Zwierzę  Mocy  aby
zaprowadziło  Cię  z  powrotem do  Twojego  miejsca  a  naturze.  Powróć  do
Twojego ciała i kości.   
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