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DEDYKACJA

Dla wszystkich kobiet i mężczyzn,  
którzy stali się mistrzami swojego życia  
i nauczyli się sztuki samouzdrawiania,  

by pozostawić tę świętą szamańską tradycję  
kolejnym pokoleniom. To właśnie dzięki nim  

możemy dziś korzystać z tej mądrości,  
bez względu na to, z jak różnych  
szamańskich tradycji pochodzimy.

Dla wszystkich, którzy teraz uzdrawiają  
swoje umysły, ciała i dusze po to,  

by lepiej służyć innym, a przez to także Matce Ziemi.

Dla kolejnych pokoleń strażników płomienia,  
którzy przekażą dalej mistyczne nauki  

szamańskiej sakiewki.
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WSTĘP

Kiedy mój syn, Jose, miał jedenaście lat, zabrałem go wraz 
z  jego starszym bratem, czternastoletnim Miguelem Jr., na 
Madre Grande, górę w południowej Kalifornii. Wprawdzie już 
wcześniej bywaliśmy na tej górze przy okazji rodzinnych wycie-
czek i biwaków, ale w rzeczywistości Madre Grande kryła w so-
bie głębsze znaczenie – to tam moja mama, Sarita, curandera 
(czyli duchowa uzdrowicielka), przekazywała nam mistyczne 
nauki rodzinnej tradycji Tolteków. Sarita była przez całe swoje 
pokolenie strażniczką i opiekunką szamańskich praktyk prze-
kazywanych w naszej rodzinie od wieków.

Kiedy tamtego dnia dotarliśmy na Madre Grande, zapytałem 
chłopców, czy są gotowi na inicjację w tradycji Tolteków. Obaj 
zgodzili się z  entuzjazmem. Ta ceremonia wkroczenia w do-
rosłość miała miejsce około trzydziestu lat temu i stała się dla 
nich początkiem niesamowitej, wieloletniej nauki szamańskie-
go rzemiosła. Podczas tej długiej podróży przejmowali mądrość 
przodków, a w efekcie sami zostali mistrzami i zaczęli nauczać.
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Chociaż zarówno Jose jak i Miguel Jr mają ze sobą wiele 
wspólnego, to każdy z nich poszedł trochę inną drogą i każ-
dy w trochę inny sposób dzieli się mądrością przekazywaną 
w naszej rodzinie. Miguel Jr wprowadził te idee do głównego 
nurtu, a  Jose skupił się na szamańskich korzeniach tradycji 
Tolteków i wyjaśnia tę starożytną mądrość w sposób zrozumia-
ły dla współczesnego świata.

W przeciwieństwie do niektórych form szamanizmu, trady-
cja Tolteków kładzie nacisk na bezwarunkową miłość i osobi-
ste uzdrawianie jako sposób na wywołanie przemiany w sobie 
i na świecie. Nauczamy tego, że wszyscy jesteśmy artystami 
w naszym życiu, i że mamy moc by zmieniać swoje życie, jeśli 
to, które wiedziemy, nas nie satysfakcjonuje.

W rzeczywistości, prawda jest taka, że zmieniamy świat tyl-
ko, kiedy zmieniamy siebie samych. Ten aksjomat powtarza się 
w wielu wersjach, w wielu naukach wielkich nauczycieli z róż-
nych tradycji. Moim zdaniem to przesłanie jest potrzebne dzi-
siaj bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Kiedy rozglądamy się 
dookoła po tej przepięknej planecie, widzimy tak wielu cier-
piących ludzi – mentalnie, emocjonalnie, duchowo i fizycznie. 
W rezultacie czują się odcięci od miłości do samych siebie, od 
radości i pokoju dostępnego każdemu z nas.

To czas, by uleczyć się z tego rodzaju cierpienia, a książka, 
którą teraz trzymasz w rękach, może ci właśnie w tym pomóc. 
Na kolejnych stronach mój syn, don Jose Ruiz, podzieli się 
z tobą określonymi rytuałami i ceremoniami, z naszej tradycji 
Tolteków. Ta nauka może pomóc ci znaleźć równowagę i har-
monię z najgłębszymi częściami swojego ja, a także z otaczają-
cym cię światem.



Wstęp

Szamańskie praktyki, które tu opisuję, nauczą cię jak wy-
korzystywać surowy materiał życia – fizyczne fragmenty natu-
ralnego świata wraz z myślami i intencjami – i czerpać z niego 
znaczenie i  moc poprzez ceremonialne działanie. Właśnie 
w  ten sposób łączą się duch i materia, intencja i  działanie; 
wszystko to w celu pomocy samym sobie – a w efekcie i in-
nym, żyjącym na tej pięknej planecie.

Aby stać się uzdrowicielami dla samych siebie, musimy 
przyjrzeć się naszym ranom, zamiast je ignorować i ich unikać. 
Wymaga to odwagi i wytrzymałości, ale tylko wtedy zrozumie-
my z czego wynikają i będziemy w stanie ulec przemianom, 
które uleczą te rany.

Uważam, że teraz nastał najwyższy czas, by wykonać tę pra-
cę. Mam głęboką nadzieję, że skorzystasz z narzędzi, które Jose 
opisuje na stronach tej książki, i stworzysz dla siebie życie, na 
które naprawdę zasługujesz.

Z miłością,
Don Miguel Ruiz 

Autor książki Cztery Umowy
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WPROWADZENIE

Na terenach dzisiejszego południowo –środkowego Meksyku 
kwitła kiedyś cywilizacja Tolteków, a miało to miejsce na prze-
strzeni mniej więcej tysiąca do trzech tysięcy lat temu. Zgodnie 
z ustną tradycją mojej rodziny, Toltekowie byli odpowiedzial-
ni za budowę ogromnego kompleksu piramid w Teotihuacán, 
znajdującego się około dwudziestu pięciu mil na północny 
wschód od dzisiejszego miasta Meksyk. Kultura Tolteków była 
ceniona przez Azteków, którzy przybyli po nich i używali ich 
języka nahuatl. Aztekowie szanowali ich za osiągnięcia w sztu-
ce, piśmiennictwie, medycynie i religii.

To jednak tylko niewielka część wielkiego i  fascynujące-
go dziedzictwa Tolteków. Ich społeczeństwo było pod wielo-
ma względami skoncentrowane na badaniu ludzkiego umysłu 
w celu stworzenia możliwie najlepszego życia. Lud Tolteków 
był kreatywny i ekspresyjny, a ich celowe działania wykraczały 
poza zwykłe przetrwanie lub dążenie do wojowniczej domina-
cji nad innymi ludami. W języku nahuatl samo słowo „Toltek” 
oznacza „artystę”. Użycie słowa „artysta” w tym kontekście nie 
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odnosi się tylko do osoby, która maluje, rzeźbi lub tworzy tra-
dycyjne formy sztuki. Toltekowie nauczali, że każdy z nas jest 
artystą, a sztuką, którą tworzymy, jest historia naszego własne-
go życia. W pewnym sensie można powiedzieć, że Toltekowie 
dogłębnie badali psychologię i rozwój osobisty tysiące lat przed 
narodzinami Zygmunta Freuda czy Carla Junga.

Jak wspominałem, Toltekowie posługiwali się językiem 
nahuatl. Chcę podzielić się z wami bardzo ważnym słowem 
w tym języku, ponieważ będzie ono odgrywać kluczową rolę 
w  tej książce. To słowo to nagual i  podobnie jak wiele an-
gielskich słów ma dwa znaczenia. Po pierwsze, nagual odnosi 
się do energii siły życiowej, czyli boskości, która jest w  to-
bie, we mnie i we wszystkim. Energia nagual jest niewidzial-
na, a jednak bez niej nic nie mogłoby istnieć ani żyć. Nagual 
jest również określeniem używanym w odniesieniu do kobiet 
i mężczyzn, którzy służyli jako duchowi nauczyciele, lekarze, 
filozofowie i uzdrowiciele w swoich społecznościach. W tym 
sensie Nagual oznacza „tego, który nie śpi”. Dziś nazywamy 
tych mężczyzn i kobiety szamanami. W mojej tradycji ja je-
stem uważany za Naguala, ale przedstawiam się również jako 
szaman, ponieważ jest to współczesny termin używany do opi-
sywania tego samego powołania.

Kolejną rzeczą, którą chciałem podkreślić jest to, że każ-
dy posiada w sobie energię nagual. Oznacza to, że każdy ma 
w sobie potencjał, by stać się Nagualem, czy też szamanem. 
W pewnym sensie, wszyscy już nimi jesteśmy. Nie potrzeba 
nic więcej ponad życie w  ludzkim ciele – samo to oznacza, 
że wybór sposobu, w jaki chcesz żyć, zależy wyłącznie od cie-
bie. To sprawia, że jesteś artystą, twórcą własnego życia. Wielu 
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ludzi dokonuje tego kreującego procesu zupełnie nieświado-
mie – jakby malowali we śnie.

Obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek jest, abyśmy cenili tę 
nieodłączną energię i pamiętali o niej. Wszyscy ją posiadamy 
i możemy ją wykorzystać do ukształtowania lepszego sposobu 
życia w świecie. W niniejszej książce dzielę się bogactwem ry-
tuałów, praktyk i ceremonii, które mają na celu wykorzystanie 
tej świadomej, twórczej energii. Dzięki temu będziesz mógł 
obudzić swoje zdolności twórcze i zrealizować swój potencjał. 
Regularne powtarzanie rytuałów i ceremonii sprawia, że jeste-
śmy w stanie się przebudzić.

potęga rytuału i ceremonii

Ujmując temat bardzo szeroko, można powiedzieć, że prak-
tycznie każdy człowiek na tej pięknej planecie uczestniczy 
w wielu codziennych rytuałach. Myjemy zęby, myjemy cia-
ła, odżywiamy się, chodzimy do pracy, być może zaspokajamy 
potrzeby dzieci i osób starszych. Możemy kultywować także 
inne rytuały, które wykonujemy głównie dla przyjemności, jak 
regularne wieczorne randki z małżonkiem, coroczne wakacje 
lub planowanie zjazdu rodzinnego. Wielu z nas rozwinęło tak-
że praktyki religijne lub duchowe, które przybierają formę ry-
tuałów. Mogą to być ceremonie wykonywane w określone dni 
w roku lub przy specjalnych okazjach, jak narodziny, zgony 
lub zawieranie związków małżeńskich.

Chociaż większość z nas uczestniczy już w tego rodzaju ry-
tuałach i ceremoniach, rytuały w tej książce są ukierunkowane 
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na coś zupełnie innego. Starają się wspomóc twoją podróż ku 
przebudzeniu. Co rozumiem przez przebudzenie? Używam 
tego słowa, ponieważ w tradycji Tolteków, w mojej rodzinie 
mówimy, że ludzie cały czas śnią. Pozwól mi wyjaśnić.

Po pierwsze, każda osoba znajduje się w stanie, który na-
zywamy Osobistym Snem. Jest on twoją własną perspektywą 
– tym, jak postrzegasz świat wokół siebie i  jak nadajesz mu 
sens poprzez opowiadane sobie samemu historii o tym, co po-
strzegasz. Po drugie, istnieje coś, co nazywamy Snem Planety 
– stanowi on sumę wszystkich naszych Osobistych Snów. Ra-
zem tworzą fundament dla sposobu kreowania otaczającego 
nas świata i wzajemnej komunikacji.

Nie twierdzę, że rytuały i  ceremonie mogą pomóc nam 
obudzić się ze snu, ale raczej, że pomagają nam przebudzić 
się do świadomości tego, że śnimy. Snucie marzeń i opowiada-
nie historii jest naturą umysłu. Nie możesz przestać śnić; mo-
żesz tylko stać się świadomym siebie jako śniącego zwierzęcia 
i pracować z tym obosiecznym darem, aby zmienić sam sen. 
Dlatego głównym celem praktyk zawartych w tej książce jest 
wsparcie czytelnika w zyskaniu świadomości śnienia, a następ-
nie ukształtowaniu swojego życia w piękny sen.

Jeśli się rozejrzymy dookoła, łatwo dostrzeżemy, że wielu 
naszych bliźnich żyje w osobistych koszmarach. Ich działa-
nia wynikają ze strachu, a nie z bezwarunkowej miłości. Żyjąc 
w ten sposób, wyrządzają krzywdę sobie i innym. Mogą to być 
zarówno drobne rzeczy w rodzaju niemiłych uwag, jak i na-
prawdę znaczące – na przykład wojny między krajami.

Celem szamanizmu Tolteków jest wniesienie miłości do 
każdej części twojego snu – szczególnie do tych jego obszarów, 
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w których cierpisz. W końcu miłość to siła, która przekształca 
koszmar w piękny sen.

Rytuały i  ceremonie, kiedy są wykonywane świadomie, 
z odpowiednią intencją, mogą wykroczyć poza wymiar my-
śli i zamanifestować twoje pozytywne pragnienia w świecie fi-
zycznym. W ten właśnie sposób rytuały i ceremonie pozwalają 
przejść osobistą transformację, bez wzglądu na to gdzie akurat 
zatrzymałeś się na drodze swojej podróży.

Chciałbym również wspomnieć, że słowo intencja (czyli za-
miar, celowość) ma w tradycji Tolteków szczególne znaczenie. 
Kiedy robisz coś intencjonalnie, oznacza to, że skupiasz się, 
spokojnie i jasno, na określonej rzeczy – czy jest to przedmiot, 
życzenie, sytuacja, czy nawet inna osoba. Twój zamiar jest po-
tężny, a nauczenie się, jak świadomie nim kierować, to jedna 
z rzeczy, które zyskasz dzięki tej książce.

Kiedy w  celowy sposób podejmujesz się rytuału lub ce-
remonii, korzystasz z otaczającej cię potężnej energii nagual, 
wzywając ją, by pomogła ci na ścieżce.

Wkraczanie w stan równowagi

Jak niewątpliwie zauważyłeś, w obecnym Śnie Planety wyda-
je się istnieć wielki rozłam. Z jednej strony żyjemy w czasach 
mogących poszczycić się największą wolnością i dobrobytem, 
jakie kiedykolwiek znał świat. Z drugiej strony jednak wielu 
członków naszej ludzkiej rodziny pozostaje w ciągłym konflik-
cie między sobą. Równie wielu przyjmuje środki zmieniające 
nastrój – czasem czynią to sami z siebie, a czasem z powodu 
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lekarskiej diagnozy. Znaczna część ludzkości zapomniała też 
o  tym, jak ważny jest szacunek dla drogocennych zasobów 
Matki Ziemi. Cała natura cierpi z naszego powodu, a prze-
trwanie zarówno naszego gatunku, jak i całego, pięknego świa-
ta, w którym żyjemy, jest zagrożone.

Co będzie dalej? Jak możemy przejść od chaosu i braku 
równowagi do uzdrawiającego stanu harmonii? Naszym pierw-
szym krokiem jest zmiana własnego wnętrza, a celem praktyk 
zawartych w tej książce jest ci w tym pomóc.

Chciałbym podzielić się z tobą historią, która pięknie pod-
sumowuje moc, jaką może mieć rytuał:

Przez tysiąclecia Wilk był gospodarzem szero-
kiej doliny z lasem i polami, rzeką i strumieniem. 
Pewnego dnia do doliny przybyła zakapturzona 
postać w długim, szarym płaszczu. Postać patrzy-
ła z przerażeniem i strachem, jak Wilk zabija ło-
sia. Postać, by pomścić łosia, zamordowała Wilka 
i wszystkie jego dzieci. Wraz z biegiem czasu, pod 
nieobecność Wilka, w dolinie zapanował chaos. 
Rzeka stała się dzika. W jednej porze roku zale-
wała swojej brzegi, a w innej – całkowicie wysy-
chała. Dolinę opuściły ptaki śpiewające, a po nich 
zniknęły wrony i orły. Odeszły też bobry. Drzewa 
i trawa zostały ogołocone przez nieustanne żero-
wanie łosi i jeleni. Każda samotna noc mijała ci-
cho i pusto bez wycia wilczej watahy.

Postać w szarej szacie obserwowała to wszyst-
ko ze zdziwieniem. Pewnego ranka promień 
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słońca padł na jej twarz. Wraz ze światłem rozległ 
się szept, który przyniósł wiadomość, że nadszedł 
czas powrotu Wilka.

Postać złożyła ofiarę w  ramach zaprosze-
nia Wilka do powrotu. Gdy tylko wrócił on do 
domu w dolinie, zaczął wykonywać swoje święte 
zadania. Wycie. Pościg. Połączenie. Przeganianie. 
Zabijanie. Dawanie.

To były wilcze rytuały. W ten sposób ukształ-
towała się święta gospodarka doliny.

Wilk wył i gonił łosia i jelenia przez dolinę. 
Zwierzęta te miały się dobrze i  wędrowały po 
dolinie, pozwalając drzewom, trawie i krzakom 
szukać słońca i rosnąć wysoko. Kruk podążał za 
watahą wilków do każdego zakątka doliny, dzie-
ląc się jej darami – padliną, z orłami i niedźwie-
dziami. Bóbr, stróż rzeki, wynurzył się ponownie, 
ścinając drzewa i układając je w tamy, które stwo-
rzyły głębokie, zimne sadzawki dla ryb i żab.

Postać w pelerynie rozkoszowała się zmianą. 
Rzeka powoli wracała do swojego koryta. Rytuał 
odnowy był zakończony, a strach, który dopro-
wadził postać do zabicia wilka, zniknął. Jej miej-
sce zajęła wdzięczność za wszystko, czym był i ku 
wszystkim istotom, które odgrywają należną so-
bie rolę w świecie przyrody.

Ta nowoczesna przypowieść ma szczególnie niezwykłe zna-
czenie, ponieważ jest prawdziwa. Osiemdziesiąt lat temu ludzie 
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(ubrani w płaszcz strachu i chciwości) zdziesiątkowali populację 
wilków w amerykańskim Parku Narodowym Yellowstone. Na-
stępnie, w 1995 roku, niewielką liczbę wilków reintrodukowano 
do parku. W niezwykły sposób zasiały one nowe życie, przywra-
cając ekosystem do wcześniejszego stanu, naprawiając przerwa-
ną sieć pokarmową, a nawet stabilizując fizyczną strukturę rzeki.

Podobnie jak w przypadku morału tej historii, rytuały i ce-
remonie uczą nas działania kierowanego przez miłość zamiast 
strach. To właśnie sposób na osiągnięcie równowagi.

Uzależnienie umysłu od cierpienia

Jak wspomniałem, nagual to termin odnoszący się do obecnej 
we wszechświecie energii, która daje życie wszystkim rzeczom. 
Energia nagual jest nieskończona, zawsze obecna i wypełniona 
spokojem i dobrostanem. Jednocześnie jednak tradycja mojej 
rodziny uznaje, że ludzki umysł jest uzależniony od cierpie-
nia. Właśnie to uzależnienie powoduje mnóstwo nieszczęścia 
i uniemożliwia nam dostrzeżenie piękna, które nas otacza.

Kiedy mówię ludziom, że jednym z największych proble-
mów stojących przed ludzkością jest uzależnienie umysłu od 
cierpienia, czasami patrzą na mnie zmieszani lub pełni niedo-
wierzania, pozwól więc, że wyjaśnię ponownie, o co mi chodzi.

Przeanalizuj wszystkie sposoby, w jakie zadajemy cierpienie 
w naszym życiu. Pracujemy i walczymy o zdobycie rzeczy, któ-
rych nie potrzebujemy, a potem wpadamy w złość lub smutek, 
jeśli ich nie dostaniemy. Kiedy inni nie zachowują się tak, jak 
uważamy, że powinni, często osądzamy i przestajemy obdarzać 
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ich miłością w formie swoistej kary (może się to zdarzyć za-
równo na szeroką, jak i na małą skalę). Oczywiście zadajemy 
też cierpienie innym i sobie poprzez przemoc fizyczną i wojnę.

Powyższa lista ta nie obejmuje jednak najbardziej rozpo-
wszechnionego sposobu, w  jaki zadajemy sobie cierpienie 
– przy pomocy własnego myślenia. Jesteśmy jedynym zwie-
rzęciem na tej planecie, które siebie odrzuca. Wmawiamy so-
bie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy, że nie jesteśmy warci 
miłości i odtwarzamy żale dotyczące naszej przeszłości lub lęki 
przed tym, co może się wydarzyć w przyszłości.

Umysł snuje te sądy, lęki i żale w jednej chwili, często gdy 
coś wyzwala wspomnienie lub głęboko zakorzeniony niepokój. 
Podtrzymując ciągły zgiełk negatywnych opowieści – porów-
nując, oceniając i szukając problemów – umysł tworzy więk-
szość cierpienia, którego doświadczamy.

Każda chwila ma potencjał, by być piękną, ale umysł jest 
tak uzależniony od cierpienia, że zamiast tego tworzy nieszczę-
ście. Często jest ono zupełnie wydumane. Uzależniony umysł 
przywołuje i podtrzymuje rodzaj wewnętrznego chaosu, który 
wysysa naszą energię i odłącza nas od wszechobecnej, wspiera-
jącej siły życiowej krążącej wokół nas.

Chcę też jasno podkreślić, że nie jest to twoja osobista po-
rażka. Praktycznie wszyscy ludzie są w jakimś stopniu uzależ-
nieni od cierpienia. Kiedy zauważysz tę tendencję w sobie, nie 
używaj jej jako broni do dalszego ranienia siebie. Po prostu za-
uważ to jako jeden z nawyków umysłu. Pierwszym krokiem do 
zakończenia jakiegokolwiek uzależnienia jest zauważenie jego 
istnienia i uświadomienie sobie, że ty sam jesteś jedyną oso-
bą, która może zmienić tę sytuację. Jedynym wyjściem tego 
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cierpienia jest przebudzenie. Moja rodzina od wielu pokoleń 
naucza tej ścieżki. Byliśmy nauczycielami, przewodnikami 
i przyjaciółmi ludzkości – począwszy od mojej babci Sarity 
i mojego ojca, don Miguela Ruiza.

Zawsze jednak działaliśmy (jak wszyscy szamani), pamię-
tając o tym, że każda osoba musi znaleźć swoją własną drogę 
w podróży. W końcu każdy z nas tworzy swój własny, indy-
widualny sen. Umysł jest stworzony do śnienia – nie możemy 
powstrzymać tego procesu snucia marzeń. Kiedy jednak prze-
budzimy się do tej prawdy, możemy zacząć dostrzegać spo-
sób, w jaki wplatamy w nasze sny negatywne emocje. Rytuały 
i ceremonie opisane w tej książce mogą pomóc w przeorien-
towaniu narracyjnego umysłu w stronę miłości i uwolnienia 
się od strachu.

Zdradzę ci, że podczas tej podróży możesz nosić na szyi 
bardzo potężne, starożytne narzędzie, trzymając je blisko serca. 
Takim narzędziem jest bowiem szamańska sakiewka – zarów-
no dosłownie, jak i w przenośni.

Patrząc z  zupełnie fizycznej, namacalnej perspektywy, 
w dosłownym sensie szamańska sakiewka to zwykle małe zawi-
niątko wielkości dłoni, które jest często noszone na szyi. Może 
być również przechowywana w kieszeni lub torebce. Sakiewki 
mogą się różnić rozmiarem, materiałem, z którego są wykona-
ne i zawartością. Kluczową koncepcją jest to, że takie sakiewki 
były używane przez tysiące ludzi w trakcie ich własnych podró-
ży przebudzenia. W środku mogą się znaleźć zapisane modli-
twy, patyki, kości, kamienie, pióra lub muszle. Woreczek może 
zawierać przedmiot będący symbolem wizji, naturalny przed-
miot pochodzący z miejsca, które jest dla ciebie znaczące, czy 
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też talizman twojego zwierzęcego totemu. Rzeczy w sakiew-
ce to fizyczne wyobrażenia, które kierują wewnętrzną podróżą 
użytkownika. W następnym rozdziale omówię szczegółowo, 
jak zrobić lub wybrać własną szamańską sakiewkę, a pozostałe 
rozdziały tej książki wyjaśnią, jak rozpocząć tworzenie lub wy-
bieranie przedmiotów do noszenia w środku.

W  sensie metaforycznym każdy z  nas ma wewnętrzną 
szamańską sakiewkę, którą nosimy ze sobą przez większość 
naszego życia. Jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to praw-
dopodobnie nigdy nie przyszło nam do głowy, by zastanawiać 
się, jakie narzędzia w niej nosimy. Mówię o narzędziach, po 
które sięgamy z przyzwyczajenia: osądy, gniewne reakcje, żale, 
lęki, i tym podobne. Używamy tych narzędzi do pracy, budu-
jąc negatywną rzeczywistość dla siebie i  innych, nieustannie 
karmiąc uzależnienie umysłu od cierpienia.

Częścią podróży, którą razem odbędziemy w  tej książce, 
będzie usunięcie negatywnych praktyk i przekonań z tej we-
wnętrznej sakiewki i zastąpienie ich takimi zasobami, jak wia-
ra, spokój, odwaga, dostęp do intuicji, wiara w siebie i – co 
najważniejsze – miłość do siebie i innych. Miłość jest najważ-
niejszym narzędziem w twojej wewnętrznej apteczce; w rze-
czywistości jest to rodzicielka każdego innego pozytywnego 
narzędzia, jakie możesz posiadać.

Zawartość twojej fizycznej sakiewki ma tajemniczą zdol-
ność wspomagania przemiany twojej sakiewki wewnętrznej. 
Znaczące przedmioty, modlitwy i symbole świata przyrody po-
magają ci przywołać wewnętrzną i zewnętrzną siłę energii na-
gual. Ponadto rytuały i ceremonie opisane w tej książce mają 
na celu otwarcie ścieżek do potężnych koncepcji i zdolności, 
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takich jak odkrywanie własnej boskości, intuicji, potencjału 
uzdrawiania i świadomości. Dzięki tym rytuałom możesz roz-
poznać prawdę, nawet gdy umysł kontynuuje swój niezwykle 
przekonujący sen. Mówi ona: wszystko jest już doskonałe – ta-
kie, jak powinno być. Dotyczy to również ciebie samego.

Jak posługiwać się tą książką

To nie jest książka filozoficzna. Chociaż zawiera odrobinę teo-
rii, wprowadzoną dla rozjaśnienia podawanych terminów, to 
przede wszystkim jest to książka z praktykami, które możesz 
wykonywać, by rozwijać się na swej drodze.

Wyobraź sobie, że trzymasz w ręku książkę kucharską, peł-
ną inspiracji, technik i przepisów. Podobnie jak w przypadku 
przepisów z książki kucharskiej, będziesz wypróbowywać ry-
tuały tu zawarte, dostosować je do własnych potrzeb i, co naj-
ważniejsze, stosować je w swoim życiu. Niektóre będą pewnie 
do ciebie przemawiać bardziej niż inne. To normalne. Powi-
nieneś podejmować się tylko tego, co uważasz za właściwe 
dla siebie, a nawet wtedy możesz wprowadzić zmiany w taki 
sposób, jaki uważasz za konieczny dla twojej własnej ścieżki.

Ścieżka szamana – Naguala – jest indywidualną podróżą. 
Podobnie i rytuały muszą być jedyne w swoim rodzaju, dosto-
sowane do indywidualnych okoliczności. Rytuały w tej książce 
powinny być praktykowane z uwzględnieniem twórczej inten-
cji każdego szamana, ponieważ kieruje się on swoją własną głę-
boką prawdą wewnętrzną, jako wartością samą w sobie, a nie 
autorytetem czy tradycją innych.
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Możesz czytać tę książkę rozdział po rozdziale lub przejść 
bezpośrednio do miejsca, które cię wzywa. Polecam jednak 
przeczytać rozdział pierwszy, ponieważ to w nim omówimy 
znaczenie uzdrawiania, a  także omówimy, jak stworzyć dwa 
ważne narzędzia, do których będziemy odnosić się w  całej 
książce: szamańską sakiewkę i ołtarz osobisty.

Chciałbym również powiedzieć kilka słów o przygotowa-
niach do każdego rytuału lub ceremonii. Zachęcam cię do 
robienia tego ze świętą intencją. Praktykuj tę celowość, przy-
gotowując i zbierając przedmioty potrzebne do praktyk zawar-
tych w tej książce. To nie jest tylko „czas przygotowania”; ten 
etap również stanowi część twojej ceremonii. Pod pewnymi 
względami czas przygotowań może być równie potężny (jeśli 
nie bardziej), niż sama ceremonia.

Mam na przykład znajomą, która kiedyś uczestniczyła w ry-
tuale zmiany pór roku, celebrowanym w domu innej koleżan-
ki. Kiedy przybyła, spędziły ponad godzinę, ustawiając ołtarz 
i  wprowadzając w  nim drobne zmiany, przynosząc kwiaty 
z ogrodu, opowiadając sobie nawzajem historie o minionych 
uroczystościach, słuchając muzyki i trochę tańcząc podczas aran-
żowania i porządkowania elementów na stole. Kiedy skończyły, 
ołtarz promieniował miłością i radością... i nic więcej nie wy-
dawało się konieczne. Przygotowanie stało się samą ceremonią.

Gromadząc i  przygotowując przedmioty potrzebne na 
konkretną ceremonię, zwolnij i  wnieś świadomość swoich 
ruchów. Nie pędź, lecz pozwól swojemu sercu i  umysłowi 
znaleźć się w chwili obecnej. Takie nastawienie sygnalizuje 
twojemu wewnętrznemu ja, że jest to szczególny czas, który 
wydzielasz ze swojego dnia.
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Na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że szamańska sakiew-
ka służy przede wszystkim do uzdrawiania. Kiedy zaś się le-
czymy – zmieniamy się. Poszukiwanie osobistej przemiany 
najczęściej wynika z cierpienia. Nasze uzależnienie od niego 
jest rodzajem choroby, a kiedy bierzemy lekarstwo, którego 
potrzebujemy, aby wyzdrowieć, dochodzi do przemiany. Le-
karstwem tym jest zawsze miłość i za każdym razem, gdy ją 
wybieramy ponad inne emocje, rozpoczynamy się cykl uzdra-
wiania. Kiedy pozwolimy mu działać, doprowadza nas do ze-
strojenia się z obecną w nas energią nagual.


