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Szamanizm jest jednà z najstarszych
duchowych i uzdrowicielskich trady-
cji ludzkoÊci. Jego korzenie le˝à
u podstaw ka˝dej ze znanych kultur
i dlatego szamaƒskie dziedzictwo jest
w ka˝dym z nas. Szamani to dawni
uzdrowiciele, kapłani, wizjonerzy b´dà-
cy w łàcznoÊci ze Êwiatem bogów i du-
chów. To poprzednicy współczesnych
lekarzy i psychoterapeutów.

Dla szamanizmu tradycyjnego
wspólna jest wiaraw istnienie duchów
i Êwiata duchowego.A szaman, to ktoÊ,
kto potrafi wkroczyçw ten Êwiat i współ-
pracowaç z niewidocznymi mocami,
aby przynieÊçwiedz´,moc i uzdrowie-

nie. Szaman zajmuje si´ te˝ utrzymy-
waniem harmonii mi´dzy Êwiatem rze-
czywistym a duchowym, mi´dzy czło-
wiekiem a naturà. Uzdrawia, odczytuje
przyszłoÊç, poÊredniczy w relacjach lu-
dzi z duchami.
Według szamanów wszystko, co

istnieje w przyrodzie jest o˝ywione
i ma dusz´. Minerały, roÊliny, zwie-
rz´ta, rzeki, a nawet cały wszechÊwiat
ma swojego ducha lub dusz´.Wszyst-
ko, co ˝yje jest wypełnione energià,
połàczone ze sobà, z całà naturà, któ-
ra tworzy Kràg ˚ycia. Szamanizm to
tak˝e pami´ç o naszych przodkach,
korzeniach, tradycji i kulturze. Szacu-
nek dla przeszłoÊci i tych, co ˝yli
przed nami. Korzystanie z pradawnej
wiedzy i rytuałów.

SZAMANIZM WSPÓŁCZESNY
Ka˝dy mo˝e poznaç techniki
szamaƒskie i praktykowaç je
samodzielnie. Szamanizm to pot´˝na
technika dajàca moc potrzebnà
do rozwoju, transformacji i si´gania
po ˝ycie pełne radoÊci, miłoÊci
i wolnoÊci.

(Arvick Baghramian)

Szamanizm to nie tylko tradycyjny
strój, b´ben, dzikoÊç, trans i pierwotne
kultury – to coÊ o wiele gł´bszego… To
połàczenie z naturà i naszàwielowymia-
rowà rzeczywistoÊcià na najgł´bszym
niewidocznym poziomie. To szacunek
do wszystkiego co istnieje. To ˝ycie
w zgodzie z rytmem przyrody, fazami
ksi´˝yca, energià Słoƒca, gwiazd. Towi-
dzenie tego, co zostało zagubione
i ukryte przez materialistyczny Êwiat
współczesny. To połàczenie z naszym
sercem, naszà duszà, intuicjà i odczu-
waniem przepływu ˝ycia. Otwarcie si´
na to co niewidzialne, na inne Êwiaty
i rzeczywistoÊci, o którychmówili od za-
wsze mistycy i szamani, a które dopiero
teraz nieÊmiało odkrywa nowa fizy-
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Szamaƒska podró˝
Czy w szamaƒskà podró˝ mo˝e wyruszyç człowiek Zachodu,
niezakorzeniony w plemiennej tradycji szamaƒskiej i nie znajàcy
jej nauk? Zdecydowanie tak. Dziewi´ç na dziesi´ç osób jest zdolnych
do odbywania szamaƒskich podró˝y. (..) Jednak odbywanie
szamaƒskich podró˝y (szamanienie) to nie to samo, co bycie szamanem.
Istotna ró˝nica wià˝e si´ z kwestià odpowiedzialnoÊci za innych…

Arvick Baghramian, Magia szamanizmu

ARVICK BAGHRAMIAN – współczesna
szamanka-terapeutka, prowadzi warsztaty sza-
mańskie na całym świecie. Uczy także jak moż-
na wprowadzać szamanizm do pracy terapeu-
tycznej w zawodzie coacha i psychoterapeuty.
Autorka książki Magia szamanixzmu.
Z zawodu psychoterapeutka specjalizująca
się w pomocy dorosłym i dzieciom po trau-
matycznych przejściach. Podstawy szama-
nizmu poznała w latach 90-tych XX wieku
w instytucie Jonathana Horwitza w Skandy-
nawskim Centrum Badań nad Szamani-
zmem, gdzie przeszła pełne wieloletnie szko-

lenie. Uczyła się także w Fundacji Studiów
Szamańskich Michaela Harnera w USA.
W swojej praktyce terapeutycznej korzysta
z szamanizmu, ale także ze świadomego od-
dychania, wizualizacji, reiki i techniki Osobi-
stego Słupa Totemicznego. Od ponad 30 lat
pomaga ludziom podczas indywidualnych se-
sji i warsztatów odkrywać ich własny poten-
cjał, doświadczać transformacji, odzyskiwać
zdrowie i osobistą moc. W 2019 roku przyje-
chała po raz pierwszy do Polski i poprowa-
dziła zajęcia. W 2019/20 zaplanowane są
z nią kolejne warsztaty zaawansowane.



ka.. Szaman, to ten „który widzi i czuje
wi´cej”. Widzi to, co od zawsze było
dost´pne uzdrowicielom, osobom pra-
cujàcym z energiami i duchowoÊcià.
Poniewa˝ szamanizm był i jest

praktykowany na całym Êwiecie i we
wszystkich kulturach, mo˝emy na
nowo odnaleêç i poczuç, ˝e szamaƒ-
skie dziedzictwo jest nadal w ka˝dym
z nas. Wszyscy mamy zdolnoÊç do
szamaƒskiego wglàdu i szamaƒskich
podró˝y do Êwiata duchowego. To
cz´Êç nas, naszej zagubionej kultury,
nasze korzenie. To pomost mi´dzy
przeszłoÊcià, teraêniejszoÊcià a przy-
szłoÊcià… Współczesny szamanizm
łàczy w sobie pradawnàmàdroÊç na-
szych przodków i natury z najnow-
szymi odkryciami nowoczesnego
Êwiata. Łàczy ró˝ne tradycje, systemy
religijne, psychologi´, histori´, medy-
cyn´, ludowe sposoby leczenia, bio-
logi´, a tak˝e nowà fizyk´. Czerpie
màdroÊç z ró˝nych êródeł, zarówno
wiedzy medycznej, jak i kulturowej,
psychologicznej, nawet filozoficznej.
Ma oparcie w najnowszych odkry-
ciach naukowych, zwłaszcza z zakresu
psychobiologii, psychologii transperso-
nalnej i fizyki kwantowej. Pomaga lu-
dziom zagubionym w materialistycz-
nym Êwiecie, odci´tym od siebie,
swojego ciała, natury i od innych.
Daje odpowiedzi na najistotniejsze
metafizyczne pytania – co jest ce-
lem mego ˝ycia?, czy ze Êmiercià
wszystko si´ koƒczy? czy istnieje
Êwiat duchowy? dusza? Przywraca
nam tak˝e naszà prawdziwà we-
wn´trznà natur´, łàczy nas z naszà
duszà, przodkami, energiami.

Współczesny szamanizm, to nie tyl-
ko odkrywanie i budzeniewłasnychwe-
wn´trznych mocy. To raczej osobista
droga rozwoju, która uczy, ˝e ka˝da du-
sza ma własnà màdroÊç i wie czego po-
trzebuje. A szaman pomaga nam roz-
poznaç ten wewn´trzny głos i osobiste

powołanie podczas w´drówki ˝ycia, by-
Êmyw koƒcumogli staç si´ tym, kim na-
prawd´ jesteÊmy.

SZAMANIZM JAKO TECHNIKA
TERAPEUTYCZNA

Współczesne praktyki szamaƒskie
nadal pomagajà uzdrawiaç choroby
ciała i duszy, zarówno te fizyczne, psy-
chiczne, jak i somatyczne. Pomagajà
wejÊç w ró˝ne wymiary rzeczywistoÊci
naszego umysłu i duszy. To nie tylko
praca z wizjami, snami, mitami, osobi-
stymi historiami. To tak˝e praca z na-
szym cieniem, z tym co gł´boko ukryte
i wyparte, a co zawiera w sobie po
przetransformowaniu olbrzymià Moc.
To tak˝e praca z naszà nieÊwiadomoÊcià
i niewidocznym ciałem energetycznym.
Praca z tym, co wymaga uzdrowienia,
z samotnoÊcià, l´kiem, smutkiem, zagu-
bionà duszà…

Szamanizm w postaci szamaƒ-
skich praktyk terapeutycznych po-
jawił si´ w kulturze Zachodu dopiero
w drugiej połowie XX wieku. Za-
wdzi´czamy to głównie antropologo-
wi Michaelowi Harnerowi, który zajmo-
wał si´ szamanami Ameryki Północnej
i Południowej, oraz Jonathanowi Hor-
witzowi ze Skandynawskiego Centrum

Badaƒ nad Szamanizmem. Powstał
nowy typ szamana – współczesny
szaman, terapeuta lub doradca sza-
maƒski, który praktyki szamaƒskie
traktuje jako wysoce pomocne na-
rz´dzie terapeutyczne, ale tak˝e dro-
g´ rozwoju osobistego i duchowego.
Przyjmuje tradycyjnà rol´ szamana
i zazwyczaj odbywa podró˝ w imie-
niu osoby potrzebujàcej pomocy lub
jej w tym towarzyszy.Mo˝e postawiç
diagnoz´, uzdrowiç, sprowadziç zwie-
rz´ mocy, przywołaç naszych ducho-
wych przewodników lub pomóc od-
zyskaç utraconà dusz´. Pomaga odbyç
wewn´trznà podró˝, poruszaç si´ po
Êwiecie duchów i z nimi porozumie-
waç. Szamaƒskie narz´dzia i tech-
niki, jako praktyki terapeutyczne,
mogà byç wi´c doskonale wyko-
rzystywane przez psychoterapeu-
tów, terapeutów, coachów, psycho-
logów – wszystkich tych, którzy chcieliby
w swej pracy z klientami wykorzysty-
waç pradawnà màdroÊç i wiedz´. Sà
dla tych, którzy chcieliby wyjÊç poza
ustalony nurt wyłàcznie akademickiej
nauki i odwa˝yç si´ na nowe doÊwiad-
czenia.

I właÊnie takà współczesnà szaman-
kà/terapeutkà jest Arvick Baghramian.
Niezwykła nauczycielka i wspaniała te-
rapeutka. Swobodnie przechodzi od
tego co ziemskie do Êwiatów niewi-
dzialnych. W kilka chwil potrafi wpro-
wadziç całà grup´ b´bnieniemw trans
i zabraç w Szamaƒskà Podró˝, by za-
raz po powrocie Êmiaç si´ z uczestni-
kami zaj´ç przy posiłku i opowiadaç
historie o swojej rodzinie, podró˝ach,
trudnych osobistych doÊwiadczeniach.
BezpoÊrednia, w codziennym zwy-
kłym ubraniu, szortach i podkoszulku,
ale jej wiedza i umiej´tnoÊci budzà ol-
brzymi szacunek. Szamaƒskie warszta-
ty z Arvick to naprawd´ niesamowite
prze˝ycie.
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z Arvick Baghramian

Współczesny szamanizm,
to nie tylko odkrywanie
i budzenie własnych
wewn´trznych mocy.
To raczej osobista droga

rozwoju.



Warsztat podstawowy pt. „Magia szamanizmu – Uzdrawiajàca
moc Szamaƒskiej Podró˝y” z Arvick Baghramian – współczesnà
szamankà/terapeutkà, to było dla mnie niezwykłe i totalnie trans-
formujàce doÊwiadczenie. Brałam udział w wielu warsztatach sza-
maƒskich, ale praca z Arvick w czerwcu 2019 to było jednak coÊ
zupełnie nowego – niezwykle intensywne szkolenie szamaƒskie,
godzina po godzinie, dzieƒ po dniu, od rana do póênej nocy. Wie-
dza od razu przekształcana w bezpoÊrednie doÊwiadczenie.

To była praktyczna nauka szamanizmu od podstaw, jak w sza-
maƒskiej szkole – co to jest Szamaƒska Podró˝, jak jà odbyç
w bezpieczny dla siebie i innych sposób, jakie sà jej kolejne eta-
py. Czym ró˝nià si´ podró˝e do Górnego, Ârodkowego i Dolne-
go Êwiata. Kogo mo˝emy tam spotkaç i jaka wiedz´ od otrzymaç.
Jak przywoływaç swojego Opiekuna i Duchy Pomocnicze. Jak
formułowaç intencj´ Podró˝y i zadawaç pytania istotom /du-
chom, które tam spotkamy. Czym jest szamaƒska grzechotka i jak
jej u˝ywaç podczas przywoływania Czterech Kierunków, jak
przed rozpocz´ciem Podró˝y, a jak podczas uzdrawiania. Wie-
dza, dlaczego b´ben szamaƒski jest tak wa˝ny dla szamana i na-
uka szamaƒskiego b´bnienia. Jakie rytmy zaczynajà Podró˝, a ja-
kie przywołujà nas z Innych Âwiatów. Jak przywoływaç Duchy
Natury i jak rozmawiaç ze zwierz´tami, kamieniami, drzewami
i chmurami. Nie tylko, jak widzieç i słyszeç, to co niewidzialne,
ale tak˝e jak si´ porozumiewaç z tymi Âwiatami i Istotami. Co
znaczà nasze sny i wizje. Jak przywołaç Osobistego Opiekuna
Duchowego i Zwierz´ Mocy. I najwa˝niejsze – co to jest Szamaƒ-
skie Uzdrawianie i jak mo˝na je przeprowadzaç dla siebie i naj-
bli˝szych.. A to wszystko, podczas tylko niecałych czterech dni
warsztatów! Podane w uporzàdkowany, logiczny sposób, Êwiet-
nie trafiajàcy do naszych „zachodnich, niezbyt szamaƒsko-mi-
stycznych umysłów”.

Intensywna praca z Arvick podczas naszego warsztatu miała swój
konkretny rytm – najpierw wiedza, obowiàzkowe notatki i za
chwil´ ju˝ cała grupa le˝ała na podłodze z opaskami na oczach,
a Arvick wybijała rytm na b´bnie, aby wprowadziç nas w Sza-
maƒskà Podró˝ – gdzie ka˝dy, we własnym rytmie i czasie prze-
chodził przez własne, indywidualne lekcje. Dotàd, a˝ mu si´ uda-
ło. ˚adna lekcja, ˝aden etap nie mógł byç opuszczony – jeÊli coÊ
si´ komuÊ nie udawało np. Podró˝ do Âwiata Dolnego (chocia˝
bez problemu wczeÊniej był w Âwiecie Górnym i Ârodkowym), to
powtarzał podró˝ a˝ do skutku. A potem powrót i łzy radoÊci
w oczach, wspólna wymiana doÊwiadczeƒ, niesamowite opowie-
Êci i historie. I od razu, kolejny etap szamaƒskiej wiedzy i kolejna
Podró˝..

Najbardziej niesamowite było to, ˝e przecie˝ w zwykłym ˝yciu,
ka˝dy z nas, uczestników tego warsztatu jest kimÊ twardo stojà-
cym na ziemi, mocno osadzonym w pracy, rodzinie, w rzeczywi-
stoÊci, Na warsztat przyjechali ludzie z całej Polski – ksi´gowa, le-
karz, mechanik, nauczycielka, terapeuta, pisarz. Wi´kszoÊç z nas
nie miała nawet wczeÊniej ˝adnego doÊwiadczenia z szamani-
zmem. I nikt z nas nie przypuszczał, ˝e tak wiele mo˝e prze˝yç,
spotkaç, zobaczyç i uzdrowiç w ciàgu kilku dni.

Ka˝dy z uczestników naszej ponad 20 osobowej grupy wielokrot-
nie odbył swojà Szamaƒskà Podró˝ do trzech Êwiatów i ka˝dy
przeszedł przez osobiste Szamaƒskie Uzdrawianie. Spotkał swo-
je Zwierz´ Mocy, Opiekunów, i nie tylko zrozumiał, ale tak˝e od-
czuł, ˝e Niewidzialny Âwiat wokół nas jest równie realny, jak nasz
Êwiat ziemski. I ˝e Bramy do niego, po spotkaniu z Arvick, ju˝ na
zawsze pozostanà dla nas otwarte.

A oto opinie innych uczestników warsztatu z Arvick:
Samo przebywanie z Arvick daje poczucie bezpieczeƒstwa i mi-
łoÊci. Płynàca moc uzdrawiania z szamaƒskich podró˝y w głàb
siebie jest bardzo intensywna. Warsztaty pozwoliły mi znów uj-
rzeç ÊwiadomoÊç samej istoty mojego ˝ycia. (Iza)

Arvick jest cudownà, ciepłà i kochajàcà osobà. Z wielkà uwa˝no-
Êcià prowadzi grup´, dajàc ka˝demu uczestnikowi przestrzeƒ na
indywidualnà prac´. DoÊwiadczenie, wiedza i praktyka widoczna
jest w ka˝dym słowie i geÊcie. Metodyka warsztatu jest genialna.
Krok po kroku, poprzez instrukcje, zasady, wytyczne, prowadzi
ka˝dego przez szamaƒskie podró˝e – bezpiecznie i w wielkiej ra-
doÊci odkrywania. Jeden z najlepszych warsztatów w moim do-
Êwiadczeniu. (Krzysztof)
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SZAMAŃSKIE WARSZTATY Z ARVICK BAGHRAMIAN – MOJA RELACJA PO KURSIE PODSTAWOWYM

WARSZTATY SZAMAŃSKIE
ARVICK BAGHRAMIAN W POLSCE

Od czerwca 2019 rozpoczàł si´ w Polsce cykl warsztatów z tà
niesamowità nauczycielkà – od poziomu podstawowego przez
kolejne stopnie zaawansowania. Po ukoƒczeniu kursu podsta-
wowego „Magia szamanizmu”, uczestnicy mogà braç udział
w warsztatach zaawansowanych takich jak: Praktykowanie sza-
manizmu, Szamaƒska terapia, Trening Szamaƒskiego Uzdra-
wiania – przez usuwanie blokad zgromadzonych w ciałach du-
chowych; Odzyskiwanie Duszy – Praca z Utratà Duszy;
Zwiàzki i Szamanizm – Postrzeganie Zwiàzków Oczami Du-
chów; Szamaƒskie Uzdrawianie i Duchy Natury; Trening Sza-
maƒskiej Dywinacji; Osobisty Słup Totemiczny.

Maja Wołosiewicz-Towalska
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