
 
 
 

Opowieść Wędrowca 
 
 
 

Wstęp 
 

 Nie jest wiedzą tajemną, że szamani nie mają tendencji spisywać swojej wiedzy, a nawet kiedy to robią 
to w formie dziwnych i zawiłych zagadek, które rozumieją dokładni ci którzy mają je zrozumieć. Z tego powodu  
Program Ochrony Wiedzy Ludowej podjęty przez Katedrę Magii Pierwotnej Uniwersytetu Messyńskiego podjął 
inicjatywę zaradzenia temu stanowi rzeczy i zebrania przynajmniej najbardziej podstawowej wiedzy o magii 
szamańskiej przekazanej przez jednego z zaklinaczy duchów. 
 Owa książka jest efektem tej pracy, jeden z szamanów zgodził się udzielić swej wiedzy, lecz miast 
słowami uczynił to wizją, sprowadzając na badaczy uniwersyteckich trans i widzenie. Słowa zapisane w tej 
księdze są wiernym przekładem tego co zobaczyli i usłyszeli badacze, a zatem jest niemal pełnym opisem jednej 
z pierwszych lekcji jaką otrzymują szamani na swojej drodze, poprawionej o zabiegu edytorskie dla 
sprawniejszego i łatwiejszego czytania. Można zatem uznać ten zbiór za najbardziej podstawowy materiał do 
nauki magii szamańskiej. 
 Należy jednak pamiętać, że szaman został poproszony o przekazanie wiedzy jaką udziela 
początkującym uczniom, zatem jest logicznym iż istnieje wiele prawd i sekretów sztuki szamańskiej nie 
zawartych na tych kartach i jeśli ktoś zechce uczyć się owej magii powinien znaleźć odpowiedniego mistrza 
gdyż niestety jest to wciąż jedyny solidny sposób na poznanie owej drogi. 
 Mając to na uwadze zapraszamy do lektury. 
 
 
 

Skrzydła Sowy 
 

Kiedy patrzysz w gwiazdy, pisklaku, co widzisz? Kropki? Światła? Konstelacje, jeśli cię ich tatko 
uczył? Wiesz co ja widzę? Ścieżki, drogi, mosty. Owoce, gałęzie i konary Drzewa. Każda z tych migoczących 
kropek, każdy z tych punktów to tętniący życiem świat… 

Wytężasz wzrok? Haha. Nie pisklaku, nie. Tak ich nie dostrzeżesz. 
Zobaczysz je tylko kiedy zamkniesz oczy, kiedy odrzucisz kłamstwa świata jaki cię otacza i ujrzysz 

jego prawdziwą, przedwieczną naturę. Czujesz to, prawda? Pod skórą, szumi głęboko w żyłach, w każdej kropli 
krwi, w każdym oddechu. Przechodzi przez twoje ciało, sięga po za nie i niczym korzenie rozrasta się z twoich 
stóp łącząc cię ze światem. Co to jest? A czym jest krew, czym oddech? Woda i Powietrze, przesycone Życiem. 
Taaak… Rozumiesz pisklaku. 

To jest właśnie magia. 
Nie nowomodne sztuczki jakich używają magowie, czy bezmózgie, powtarzane w kółko zabobony 

czarowników. Oni dotykają prawdy, lecz dryfują po jej powierzchni zachwycając się płytkimi cudami i 
jednostronnymi prawdami. Dla nich magią jest strzelający jęzor ognia, albo szczyny zmieniające się w wino, czy 
co tam robią. 

Dla nas magia to stan bycia. Pierwotna siła z której wszyscy pochodzimy i w którą się przemienimy, 
bowiem każda energia jest tylko pożyczona na jakiś czas. Jak można się porozumieć z tą energią? Haha! Czy to 
nie oczywiste pisklaku? 

Umrzeć! 
Co, nie podoba ci się? Racja, umieranie to strasznie dużo roboty. Ale w pewnym sensie to właśnie robię 

przy każdym transie. Kiedy moje usta dotykają mojej okaryny, gdy wydobywa się z niej śpiew, a śmiertelny 
świat odpływa i zaciera się czy nie staję się poniekąd martwy pisklaku? Tak, masz rację. By wprowadzić się w 
trans musisz odrzucić kłamstwo doczesności, usłyszeć rytm świata i dać się mu ponieść. Pomoże ci w tym 
Totem i Przewodnik. Zaś w kontakcie z nimi pomoże ci odpowiedni instrument… Co? 

Nie, nie możesz dostać mojej okaryny! Czemu? 



Po pierwsze jest moja, po drugie jest moim Przewodnikiem, po trzecie jest mną. Nie rozumiesz? Czego 
w tym nie rozumiesz? 

Nie ważne, później ci wyjaśnię. Teraz nadszedł czas. Widzisz światło tej gwiazdy i pozycję Księżyca? 
Tak pisklaku, nadszedł czas. Dziś wzniesiesz się w przestworza, odrzucisz otaczające nas kłamstwo i po raz 
pierwszy zobaczysz świat jakim jest naprawdę, jakim jest pod skórą. 

Dziś w nocy polecisz na skrzydłach Sowy. 
 
 
 
 
 

Pierwsi Wędrowcy 
 

Kiedy rozległy się dźwięki okaryny, powietrze stało się gęste od zapachu ziół, kwiatów i kadzideł, 
twoje ciało zaczęło się zapadać, zaś duch wzbijać w przestworza w głowie rozległy ci się słowa twojego 
mentora. Dawna opowieść, która nie musiała być nawet prawdziwa, mogła być tylko ostrzeżeniem, albo ładną 
historyjką. 

Opowieść o Pierwszych Wędrowcach. O istotach tak mądrych że zrzuciły okowy swojej śmiertelności. 
Zapewne nieprawdziwa opowiastka a jednak… 

Jednak wypełniła cię duma, że teraz zaczynasz kroczyć ich śladami. 
Według legend i opowieści niewypowiedziane eony temu w świecie którego już nie ma żył lud 

potężnych magów. Dobre pytanie, byli śmiertelnikami z jednego ze Środkowych Światów, jak my sami. Ponoć 
ci mędrcy wiedzieli że istnieją inne światy po za ich samym lecz nie wiedzieli jak się do nich dostać. Tu zaczyna 
się legenda Pierwszych Wędrowców. 
 

Przed wiekami, kiedy kreacja była jeszcze młoda, a prawa Wielkiego Ducha wciąż nie ugruntowane 
powstał świat przez który płynęła magia niespotykanej siły i potęgi. Śmiertelnicy z tego świata nie potrzebowali 
pomocy i opieki bóstw. Ich własna magia była na tyle potężna że sami utrzymywali równowagę swojego świata. 

Ich potęga była ogromna, jednak owi śmiertelnicy nie oddali się jej pokusom. Pozostali skromni, 
wiernie oddając cześć Wielkiemu Duchowi i jego dziełu. W swej wierze zrozumieli to co dziś dla nas jest 
oczywiste. Moc Deuscesa i jego chęć szerzenia życia były zbyt wielkie by zatrzymać się na jednym li tylko 
świcie. Mędrcy pojęli, że muszą istnieć inne światy. Chcąc zrozumieć kreację i czcić ją w pełni jej chwały 
zapragnęli poznać owe innej światy, lecz nie wiedzieli jak ich szukać. 

Oddali się wtedy studiowaniu magii i jej natury. Sięgali swoimi umysłami coraz dalej, widzieli coraz 
więcej, lecz wciąż nie byli w stanie sięgnąć po za swoje ciała, które wiązały ich do świata. W ich próbach 
zerwania okopów śmiertelności wielu Mędrców spotkał bolesny i tragiczny koniec. 

Mędrcy skoncentrowali swoje wysiłki w twierdzy magii, nauki i wiedzy jakiej nie widział żaden świat 
ni wcześniej, ni później. Owa monumentalna budowla miała kształt gigantycznej wieży z kryształu, kamienia i 
żelaza sięgającej samych niebios, a nawet dalej. Tysiące strzelistych iglic wypełnionych salami rytualnymi, 
laboratoriami i bibliotekami. Mówi się że zgromadzona tam wiedza pozwalała przemieniać światy, tworzyć 
energię z niczego, a nawet zatrzymać śmierć. Jednak żaden z tych cudów nie zadowalał Mędrców, żaden z 
owych sekretów nie zbliżał ich do tajemnicy poznania innych światów stworzonych przez Wielkiego Ducha. 

Wtedy narastająca desperacja Mędrców zwróciła uwagę matrony. Jej imię jest dziś zapomniane i 
wyklęte, jednak wtedy była podobna bóstwom jakie znamy dziś. Zdrajczyni zaoferowała swoją pomoc 
Mędrcom, obiecując im, że ich niezwykle potężna magia w połączeniu z jej wiedzą na temat kreacji Wielkiego 
Ducha pozwoli im wreszcie znaleźć sposób na podróż między światami. 

Tak też zaczęli razem pracować. 
Dzień w dzień, noc w noc. 
Przez miesiące. 
Lata. 
Stulecia. 
Tysiąclecia… 

  
Ich praca wydawała się bezsensowna, niemożliwa do ukończenia. Jednak wtedy jeden z Mędrców ujrzał 

we śnie projekt. Plan niezwykle prosty i logiczny, a jednak niezwykle skomplikowany i wielowarstwowy. 
Odwzorowanie samych mechanizmów stworzenia. Natchnienie od samego Wielkiego Ducha. 

A przynajmniej takim się wydawało, czym było w rzeczywistości nikt nie wie. 
Mędrcy wraz z Matroną zaczęli realizować plan, zaś ta szybko pojęła że tym razem śmiertelnikom uda 

się stworzyć to czego tak bardzo pragnęli. Ukontentowana Matrona zaczęła powoli wpływać na plan, zmieniać 
go, przeinaczać na swoją własną, chorą korzyść. Bowiem sama Matrona także miała wielkie pragnienie, 
pragnienie które skryła przed Mędrcami, a które teraz mogła zacząć realizować. 



Mędrcom w końcu udało się zrealizować plan. Jego efektem było Lustro. Pozornie prosta, krystaliczna 
konstrukcja która jednak miała niepojęcie skomplikowaną wewnętrzną konstrukcję. Lustro zakrzywiało światło i 
ciemność, zarówno fizyczne jak magiczne, tak że rzucane przez nie refleksy tworzyły obraz innych światów. 
Mędrców ogarnęła euforia sukcesu. Przygotowali ogromną ceremonię w trakcie której po raz pierwszy mieli 
przekroczyć Lustro i poznać inne światy, jednak Matrona zażądała przysługi za pomoc. Mędrcy mieli dać jej 
pierwszej wkroczyć w Lustro. Nie wiedząc o jej podłych zamiarach śmiertelnicy przystali na jej warunki i 
Matrona zniknęła w toni Lustra. Zachwyceni sukcesem Mędrcy przekroczyli Lustro stając się Pierwszymi 
Wędrowcami. 

Wędrowcy znaleźli się w wiecie między światami. Miejscu którego nie potrafili pojąć, ni zrozumieć, 
które było nieskończenie różne od znanego im świata. Wędrowcy byli zachwyceni i przerażeni Krainą Pnia. 
Ogromne rzesze z nich zginęły w licznych zagrożeniach świata między światami, inni zgubili drogę powrotną 
błądząc na zawsze. 

Zdawało się, że sukces Wędrowców będzie ich zagładą, lecz w tedy Wędrowiec który wcześniej ujrzał 
plany Lustra spotkał potężne duchy które przyszły do niego w formie Wilka, Jelenia, Orła, Węża, Konia i 
Szczura. Duchy zobaczyły potęgę Wędrowców jak również ich umiłowanie kreacji Wielkiego Ducha. Z tych 
powodów postanowiły zaproponować Wędrowcom swoją pomoc. Na mocy przymierza duchy miały zostać 
opiekunami śmiertelników i prowadzić ich po innych światach, w zamian śmiertelnicy mieli pomoc duchom w 
ich misji chronienia światów jaką powierzył im Deuces. Wędrowcy przystali na ów pakt, tworząc pierwsze 
przymierze. 

Przez wiele stuleci Wędrowcy korzystali z mocy Lustra i Totemów by wędrować między światami, z 
czasem poznając coraz lepiej magię jaką stworzyli. Dla Wędrowców nastała złota era, jednak nic dobrego nie 
może trwać wiecznie. Zaś upadek Wędrowców sprowadziła ta, która niegdyś im pomogła. Matrona. 

Kiedy bogini przeszła przez Lustro udało jej się przejść do innego świata wciąż pozostając związaną z 
innym światem. Prawo Wielkiego Ducha pozwala bóstwom mieć we władaniu jedynie jeden świat na raz, zaś 
opuszczenie go oznacza zerwanie tej więzi. Matrona złamała to prawo za co została ukarana przez stwórcę w 
sposób jakiego nie można pojąć. Jednak podstępy Matrony nie skończyły się na oszukaniu prawa Deucesa. 

Przechodząc jako pierwsza przez Lustro Matrona rzuciła na nie klątwę. Teraz, kiedy powrócił do świata 
Wędrowców jej zaklęcie poczęło działać. Wędrowcy zaczęli się powoli przemieniać, wynaturzać i wypacać 
stając się istotami podobnymi nowej, ohydnej twarzy Matrony. Stali się Wojownikami, Robotnicami i 
Poszukiwaczami w roju Matrony która zawsze pożądała mocy magicznej Wędrowców. 

Wreszcie śmiertelnicy zrozumieli zaklęcie zbuntowanej bogini i roztrzaskali :Lustro powstrzymując 
przemianę, jednak było już zbyt późno. Ogromne rzesze Wędrowców zostały przemienione w sługi Matrony, ta 
zaś poczuła zniszczenie Lustra i w swej złości rzuciła się na resztę Wędrowców. Jej głód magii i potęgi pchnął ją 
do pożarcia ich świata i wszystkiego co na nim żyło wraz z jednym z fragmentów Lustra. 

Bowiem sam artefakt został rozbity na trzynaście fragmentów, każdy z nich pod opieką ostatniego z 
Wędrowców, którzy mieli przy użyciu ich mocy ponieść fragmenty do innych światów. Podczas ucieczki jeden z 
Wędrowców został pożarty przez Matronę wraz ze swym fragmentem. Dzięki temu Matrona wciąż może 
poruszać się między światami, lecz nie może wybrać swojego celu podróży ani wpływać na jej czas. 

Zaś sami Wędrowcy udali się na inne Środkowe Światy. Tam zaczęli szerzyć swoją wiedzę, jednak inne 
rasy nie były gotowe na ogrom wiedzy magicznej Wędrowców. Widząc to ostatni z rasy chodzących między 
światami postanowili przekazać młodszym rasom swój największy dar. Nauczyli ich kroczyć po świecie 
pomiędzy, choć nie ciałem to duchem. By wspomóc śmiertelnych i zapewnić kontynuację swojej dawnej misji 
Wędrowcy rozszerzyli swoje przymierze z Totemami na inne rasy i inne światy. 

W ten oto sposób zawarto drugie przymierze z duchami. Przymierze które trwa do dziś i które ma 
obowiązek respektować każdy z Nowych Wędrowców. 

Co zaś się tyczy Matrony… Kto wie czy w ogóle istniała? Być może jest tylko metaforą, może to 
wszystko nią jest. Nikt kogo znam nie spotkał nigdy Pierwszego Wędrowca, żadne duchy nie chcą o nich 
mówić. Może cała ta legenda jest tylko opowieścią którą ma nauczyć nas o niebezpieczeństwach i cenie 
wędrowania między światami. Może ma pokazać nam nasze obowiązki. A może faktycznie istniała kiedyś 
zbuntowana bogini, wiecznie głodna potęgi i magii. Być może dawno temu została zniszczona przez Wielkiego 
Ducha, wygnana, lub zdechła z głodu. Kto może to wiedzieć. Jednak jeśli kiedyś zostanie spotkana… Niech 
Wielki Duch ma nas w swojej opiece. 

Drzewo 
 

I jak było pisklaku? Żołądek masz dalej na miejscu? Hahaha! Pamiętam że ja sam rzygałem jak kot po 
pierwszym transie i podróży. Co to było? Te wszystkie lśniące linie, niezwykłe krainy i dziwaczne stworzenia 
były częścią Świata między Światami. Częścią ogromnego, niemal nieskończenie wielkiego organizmu jakim 
jest istnienie powołane przez Wielkiego Ducha. Co, za szybko? Racja, racja, ja to wszystko wiem i pamiętam, 
robię to całe życie. Czasem zapominam że dla ciebie to nowość. Dobra, zatem powoli i od początku. 

Wiem, wiem, gadanie starego dzida mało cię zapewne obchodzi, ale zanim oderwiesz swoje jestestwo 
od tego świata musisz zrozumieć gdzie się udajesz. Musisz zrozumieć naturę osi stworzenia albo zagubisz się na 
jednej z tysiąca ścieżek. By móc nawigować pośród prądów magii musisz poznać Drzewo. 



Drzewo zostało ustanowione przez Wielkiego Ducha, którego niektórzy zwą Deucesem, gdy ten 
kreował świat z surowej energii. Tej energii nadał formę, ukształtował ją w nieskończone światy. Nikt nie wie 
gdzie zaczął, co było nasieniem drzewa, które światy są starsze, a które młodsze. Wiemy tylko że jest ich wiele i 
że w pewnym sensie leżą jeden na drugim, opierają się o siebie i wspinają po sobie. Zaś tam gdzie się stykają 
jest cienka warstwa czegoś pomiędzy, miejsca gdzie jest trochę jednego i trochę drugiego świata, a jednocześnie 
jest też coś jeszcze. Jednak byt ten jest czymś znacznie więcej niż tylko kształtem w jakie zostały ułożone 
elementy kreacji. Drzewo to żywy byt, żyje we mnie i w tobie, w każdym duchu, zwierzęciu i źdźble trawy, w 
każdej ilości magii. Wszyscy jesteśmy jego elementami, jednym wielkim organizmem żyjącym w równowadze i 
harmonii której mechanizmów nie da się objąć umysłem. 

Właśnie dzięki temu nasza sztuka staje się możliwa. Każdy z nas składa się z dwóch elementów. Ciała, 
które jest przywiązane do tego i tylko tego świata oraz ducha, który jest wolny, lecz bez naczynia jakim jest ciało 
może z łatwością umrzeć. Duch połączony jest z Drzewem Świata i dzięki tej więzi może wznieść się ponad 
doczesne i wędrować po innych światach. Lecz by tego dokonać musisz wiedzieć gdzie się udajesz i jakie prawa 
żądzą podróżą po gałęziach Drzewa. 

To zaś podzielone jest na trzy zasadnicze części. Koronę, Korzenie i Pień. W nich umieszczone są 
odpowiednio Wyższe Światy, Niższe Światy i Światy Pośrednie. My, śmiertelnicy żyjemy w jednym ze Światów 
Pośrednich. Zaś w Światach Wyższych i Niższych żyją istoty bliżej związane z magią, mniej materialne i 
bardziej niepojęte dla nas śmiertelników. To właśnie z tymi istotami będziesz się najczęściej spotykał i 
kontaktował i to do ich światów i domen będziesz mógł zajrzeć. Zastanawiasz się pewnie czemu nie możesz 
kontaktować się z innymi śmiertelnymi światami, prawda? Wyjaśnienie jest proste, jest tak ponieważ sam jesteś 
śmiertelnikiem, na zawsze związanym z tym i tylko z tym światem. Nie ma dla nas miejsca, nawet czasowego w 
innej Krainie Pośredniej, ciężko będzie ci nawet dostrzec wędrowców z takich miejsc. Dlatego koncentrujemy 
się na Wyższych i Niższych Krainach oraz na samym Drzewie. 

Tak, Drzewo samo w sobie też jest swojego rodzaju domeną. Jest to kraina najbardziej rozległa i 
najbardziej różnorodna ze wszystkich, której kształtem i formą rządzi wola i magia. To tutaj spędzisz większość 
swojego życia jako szaman, tutaj spotkasz najwięcej duchów i istot. Bowiem, jak się niedługo przekonasz, 
ogromna rzesza istot żyje pomiędzy światami. Wiecznie wędrując, wiecznie dryfując na strumieniach magii, 
czasem angażując się czasowo w wydarzenia jakiegoś świata, lecz nigdy w nim nie zostając. O tym jednak 
opowiem ci niedługo, teraz musisz dobrze pojąc naturę samego Drzewa, jego wygląd i rytm życia. 

Jak mówiłem, większość życia będziesz wędrował po krainie samego Drzewa, czasem odwiedzając na 
krótkie momenty Wyższe i Niższe Światy. Świat Drzewa jest inny niż wszystkie inne. Nasza materialna kraina 
ma górę i dół, ma powierzchnię, niebo, płynące rzeki, ptaki w powietrzu i dżdżownice w ziemi. Kształtem 
Krainy Drzewa rządzi wola i magia, potężne duchy, a czasem nawet wędrowcy, tworzą tam swoje domeny, 
kształtując krajobraz jak im się podoba. W jednej chwili możesz kroczyć przez gęsty las należący do jakiegoś 
ducha natury, a w chwilę później znaleźć się na płonących zboczach wulkanu należących do jakiegoś ducha 
ognia. Co więcej, w zależność od twoich stosunków z duchem rządzącym daną domeną będzie ona dla ciebie 
przyjazna lub wroga. Drzewa w lesie mogą sięgać do twojego gardła, zaś między nimi błyszczeć oczy 
drapieżców, zaś ognie wulkanu będą ciepłe, a lawa przyjemna niczym ciepła kąpiel w zimny dzień. 

Musisz uwolnić swój umysł od stereotypów myślenia do którego przywykłeś. 
Inaczej wyglądają Światy Wyższe i Niższe. Światy owe są odpowiednio powiązane ze Światłem i 

Ciemnością. Niech cię jednak nie zwiodą te nazwy, przywykliśmy łączyć światło z dobrem, zaś ciemność ze 
złem. One zaś nie są ani jednym ani drugim, to dwie uzupełniające się, pierwotne energie. Jedna nie może istnieć 
bez drugiej, są uzupełniającymi się elementami jednej całości która składa się na istnienie. W naszym świecie 
Światło i Ciemność pozostają w równowadze dlatego używanie ich mocy jest tak trudne. W światach Korony i 
Korzeni nadal występują obie te energie, lecz jedna z nich pozostaje dominująca ponad drugą. Z tego względu 
istoty tam mieszkające dysponują ogromną potęgą magiczną. 

Jednak wszystko ma swoją cenę. 
Nie bez kozery Światło i Ciemność pozostają w równowadze w naszym świecie. Dzięki owej harmonii 

każde z nas posada wolność której nawet nie jesteśmy świadomi. Zrozumiesz moje słowa gdy kiedyś udasz się 
do Wyższego lub Niższego Świata. Tam nie ma równowagi, jest tylko jedna prawda i nie można jej złamać, nie 
można dokonać wyboru. Teraz, słuchając paplania starego dzida możesz myśleć że bredzę od rzeczy, lecz 
przekonasz się. Duchy ze światów Korony, czy Korzeni może są w stanie leczyć pstryknięciem palca, albo palić 
wzrokiem, ale przekonasz się, każda z nich jest wręcz śmiesznie bezradna wobec prostych decyzji jakie 
podejmujesz każdego dnia. 

Ale to teraz nie ważne, jest ostatnia rzecz którą musisz sobie dobrze przyswoić zanim ruszymy dalej. 
Gdy będziesz wędrować między światami, przemierzać Krainę Drzewa zawsze będziesz czuł obecność… 
czegoś. Miejsca po za lśniącymi prądami magii i tętniącymi życiem światami. Miejscem, którego bliskość 
poczujesz jako instynktowny strach, dreszcz wędrujący wzdłuż kręgosłupa. Będzie to rozmyty miraż na 
krawędzi Krainy Drzewa, bowiem nawet ona nie jest nie przemierzona. Jeśli któregoś dnia jakieś szaleństwo 
zwiedzie cię na granice Drzewa, jeśli staniesz na granicy istnienia zobaczysz Przepaść. Nieskończony spadek 
będący końcem stworzenia Wielkiego Ducha i jego granicą. 

Co jest po drugiej stronie? 



Nie zadawaj mi tego pytania, nie myśl o nim. To co jest dalej nie jest dla oczu żadnego śmiertelnika, 
ducha, czy nawet bóstwa. Po za Przepaścią nie ma już świata Deucesa, zaś wszelkie byty jakie tam zawędrowały 
nigdy nie powróciły, nie w tej samej formie. Słyszałem wiele plotek, opowieści szalonych wędrowców i 
podstępnych duchów na temat tego miejsca. Ponoć nie ma tam nic. Wszystko co istnieje zostało stworzone przez 
Deucesa i umieszczone na Drzewie. 

A jednak… 
Jednak czasem, z dna Przepaści słychać głosy, szepty, zakazane pieśni zapominanych duchów i 

nieziemskie światła. Lękam się nawet myśleć co może się tam znajdować. Być może jest to tylko ostrzeżenie, 
ostatnia linia wskazująca granicę istnienia. A może nie… 
 W każdym razie Drzewo i jego światy są dla nas niezwykle ważne, lecz nie stanowią bezpośrednio 
źródła naszych umiejętności. Nigdzie jednak ta moc nie jest tak widoczna jak w Świecie między Światami, 
dlatego chciałem być najpierw zrozumiał tę prawdę. Pamiętasz linie energii tańczące Ci przed oczami? Miriady 
kolorowych świateł i stworzeń, jakich w życiu nie zobaczysz w naszym świecie. Czy pamiętasz kolory, jakimy 
były otoczone? To jest właśnie nasza siła, wiec pozwól, że Ci to objaśnię. 
 
 
 

Widzisz, moc której używamy w zasadzie nie różni się od tego z czego korzystają magowie, czy inne 
wiedźmy. Jak mówiłem Ci wcześniej cały świat przepełniony jest energią, mocą, która spaja i przenika 
wszystkie rzeczy. Ta energia istnieje jako Harmonia Żywiołów, odwieczny i niezmienny ciąg przemian, które 
napędzają naturę i są napędzane przez naturę. Ta energia jest we wszystkim co żyje, a zatem jest w samej 
strukturze światów. Jednocześnie można owa energia chce być użyta do działa, chce zmieniać świat i na niego 
wpływać. To co odróżnia nas od magów to sposób użycia tej energii. 
 Magowie, czy czarownicy kształtują energię sami, przepuszczając ją przez swoje ciała, lub przez 
amulety które tworzą i inne podobne sztuczki. W ten sposób mają wielką władzą nad światem który nas otacza, 
prawda, ale są na zawsze spętani przez ów świat i nie dostrzegają tego co jest dalej. Tym się właśnie różnimy, 
nasze spojrzenie jest z dystansu, patrzymy na magię i pozwalamy jej płynąć, lecz nie kształtujemy jej sami, nie 
do końca. Dzięki temu nasze umysły są znacznie bardziej wolne i otwarte niż innych czarodziejów. Jak zatem 
używamy naszej magii? A myślisz, że do czego sprowadza się Pierwsze i Drugie Przymierze? Tak, poruszamy 
magię poprzez duchy i bardzo subtelne manipulacje. 
 Duchy bowiem mają wielką władzę nad energią magiczną, a nawet nad Żywiołami. Poznasz wiele 
duchów w swojej podróży. Oczywiście najbliżsi zawsze zostaną Ci Totem i Przewodnik, jednak są też inne 
duchy i jest ich wiele. Wspomniałem już Duchy Żywiołów, ale są też przodkowie, duchy emocji, czy nawet 
duchy szczególnych miejsc. Ha! Raz nawet spotkałem ducha konkretnego zdarzenia! Myślę, że nie ma szaman, 
który poznałby wszystkie duchy, więc nigdy nie wiesz jaki koncept czy element stworzenia może być osią 
istnienia takiego bytu. Ah. Teraz się tym nie przejmuj, opowiem Ci o tym za chwilę. Teraz ważne jest co owe 
istoty mogą zrobić! 
 Widzisz, duchy zależne są od magii i są do niej przyciągane. Więc jeśli gdzieś jest pożar to zapewne 
jest w nim Duch Ognia, a jeśli ktoś choruje to często obraził jakiegoś ducha i ten w gniewie niszczy jego ciało. 
Wiedząc to, widząc duchy możesz z nimi rozmawiać, przekonywać, czy wręcz im rozkazywać, jeśli masz dość 
sił. Możesz więc przekonać Ducha Ognia żeby ostawił drzewa, które trawi, lub by poszedł inną drogą, a nawet 
by rzucił się na Twoich wrogów. Nie znaczy to że pożar zniknie od razu, ale będzie słabszy bo odbierzesz mu 
siłę, której nikt inny nie widzi, ale która podsyca płomienie. Rozumiesz? Tak samo możesz próbować ugłaskać 
złego ducha, przekonać by opuścił ciało chorej osoby i choć chory nie wstanie od razu na nogi to będzie mu 
łatwiej wyzdrowieć, a jego ciało będzie silniejsze. Choć są paskudztwa które nie chcą nigdy puszczać człowieka. 
Znam wielu dobrych ludzi, którzy zmarli od straszliwych chorób sprowadzanych przez najgorsze z duchów… 
No ale na razie się tym nie przejmuj, te doświadczenia jeszcze przed Tobą. Na razie starczy Ci wiedzieć, że 
duchy rzadko kiedy robią coś za darmo. Duch Ognia może zażądać od Ciebie czegoś w zamian za udzielenie 
pomocy, a duch sprowadzający chorobę może nie chcieć odejść, zmuszając Cię, byś przyjął jego gniew na 
siebie. Nigdy do końca nie wiesz czego mogą chcieć te istoty. 
 Ale żeby wpływać na duchy musisz najpierw je widzieć. I tutaj jest kolejna nasza wielka siła, po 
prawdzie to sens naszych zdolność. Wzrok. Poprzez koncentrację i skupienie możemy oddalić naszego ducha od 
ciała, nie zawsze rytualnie, ale zawsze przez odpowiedni trans. W takim stanie widać więcej. Można wtedy 
dostrzec prawdziwe barwy świata, widmowe kolory zdradzające informacje na temat każdej rzeczy. Dzięki temu 
możesz dostrzec czy kogoś dręczy smutek, czy gniew, czy trawi go niewidoczna choroba ciała lub umysłu, 
dostrzeżesz moc i tych którzy potrafią ją wzywać i zobaczysz duchy i ich wpływ na świat. Widzenie jest 
prawdziwą siłą szaman, bowiem przed tym wzrokiem ciężko jest kłamać… Co? Nie! Wchodzenie ludziom do 
głów to nie nasza specjalność, nie będziesz czytać w myślach. Ale możesz dostrzec aury, kolory wszystkich 
rzeczy, ich odbicie w mocy. W ten sposób możesz poznać ich prawdziwą naturę, choć są tacy, którzy potrafią 
skrywać swoją naturę, lecz nie ma ich wielu. Dzięki wzrokowi zobaczysz to co ludzie skrywają, lub o czym 
zapominają, rany z dawnych wojen będą wciąż świeże przed Twoimi oczami i dostrzeżesz nici mentalnych i 
emocjonalnych powiązań między ludźmi, być może zobaczysz ich przeszłość, a czasem nawet przeszłość. 



 Nie taki słabe, co? 
 Ale im dalej chcesz spojrzeć tym dalej musisz oderwać ducha od ciała, a więc tym głębszej koncentracji 
będziesz potrzebować. Jest pewien próg, za którym nie jest to już proste zamknięcie oczu i zanucenie melodii, 
lecz miejsce kiedy zaczyna się prawdziwy trans i rytuał. W tych momentach Twój duch staje się wolny i 
zyskujesz wielką moc, lecz ciało staje się bezbronne, a bez niego, cóż, powiedzmy, że my śmiertelni przywiązani 
jesteśmy do swoich ciał. Zobaczysz jednak, kiedy zakosztujesz wolności ducha jaką niesie podróż ciałkiem 
opuści Cię chęć na powrót do swojego ziemskiego, ociężałego kawałka mięsa. Walcz jednak z tym odruchem to 
mało zdrowe. 
 A skoro o transach i rytuałach mowa, to warto wspomnieć, że istnieją miejsca gdzie coś takiego jest 
znacznie łatwiejsze. Magowie mówią na to intersekcje, ale nazwa się nie liczy, to co się liczy to bliskość tych 
miejsc do Świata między Światami. W owych miejscach mocy zbiera się energia, a duchy licznie zamieszkują 
takie punkty. Tam nagromadzona energia zaciera granicę naszego świata, a podróż staje się łatwiejsza. Wypatruj 
takich miejsc za pomocą wzroku. Zwykle ich obecność odczuwają nawet zwykli ludzie, włosy im stają dęba i 
czują się nieswojo, lub wręcz przeciwnie wpadają w dobry nastrój, a nawet euforię. Czasem jednak takich miejsc 
nie widać. Pamiętaj też, że te miejsca mocy nie są bezpieczne. Nie tylko żyjące tam duchy mogą nie chcieć byś 
czerpał z ich źródła, ale też może być Ci trudniej wrócić, ciężej znaleźć drogę. 
 No i na koniec powiem Ci tyle, że to co Ci mówię to nie wszystko. Wiem, wiem, mistrz powinien 
przekazać wszystko co wie i z czasem to zrobię, ale nawet wtedy nie istnieje coś takiego jak kompletna wiedza. 
Pamiętasz legendę Pierwszych Wędrowców? Jasne że ją pamiętasz, mówiłem o niej przed chwilą, w każdym 
razie ta legenda mówi o Węrowcach, którzy umieli przechodzić przez Świat między Światami nie tylko duchem, 
ale też ciałem, więc widać, że jest wiele sekretów których nie znamy. Zatem nie bój się eksperymentować, 
pisklaku. 

 Huh, zrobiło się zimno prawda? Rozpal ogień, a ja opowiem ci o istotach mieszkających w 
innych światach, lecz przede wszystkim o tych, które żyją pomiędzy. 
 

Duchy 
A tak, przy ogniu od razu lepiej, prawda? Wiesz, są ludzie którzy wierzą, że nawet w takim płomieniu 

jest jakiś duch, jakaś świadomość. W pewnym sensie mają rację, gdyż w ogniu jest to co magowie zwą Maną, 
lecz prawdziwa świadomość…? Nie. Ten płomień jest mały, słaby, stworzony przez człowieka, jest jego 
niewolnikiem. Żaden duch nie zniżyłby się do wejścia w taki ogień. 

Pożerająca całe połacie lasu pożoga? Tak, tam mógłbyś spotkać ducha, ale też nie zawsze. Ale 
zacznijmy od początku, zanim ci się wszystko pomiesza. 

Duchy to najprościej mówiąc istoty pozbawione jednego i stałego ciała. Mówiąc powierzchownie 
można by powiedzieć że są świadomą energią, ale to nie jest prawda. Każde z nas ma w sobie ducha który jest 
czymś znacznie więcej niż jedynie prostą energią. Duchy mają w sobie iskrę, dar życia nadany im przez 
Wielkiego Ducha i z tego powodu są czymś znacznie, znacznie bardziej skomplikowanym niż określoną ilością 
energii magicznej. 

Istoty te są tak samo różnorodne jak my sami, choć większość z nich jest prostsza od nas. Niewielu jest 
ludzi których da się podsumować jednym słowem, jednak istnieje wiele takich duchów. Duchy ognia, powietrza, 
honoru, walki, zdrady, ect, ect. Większość duchów koncentruje swoje jestestwo wokół jednej lub conajwyżej 
kilku cech od których są zależne i które uosabiają. W tym sensie ów rodzaj duchów jest lustrzanym odbiciem 
czegoś spotykanego w jednym ze światów. Spotkasz wiele duchów których naturę od razu pojmiesz gdyż 
związane są z naszym, lub podobnym nam światem, lecz inne mogą być dla ciebie niepojęte i dziwne mimo że 
odzwierciedlają podobnie proste pojęcia z innego świata. 

Te duchy jednak zwykle są słabe i pozostają blisko swojego świata. Dalej od utartych zasad światów 
spotkasz bardziej skomplikowane i potężniejsze duchy, wiele z nich będzie znacznie bardziej podobna nam 
samym, ich charakter skomplikowany, często wręcz nieprzewidywalny. Duchy te mogą chcieć różnych rzeczy a 
ich motywacje są tak samo mnogie jak nasze. Część z nich będzie chciała ci pomóc, część handlować 
przysługami, zaś inne będą ci wrogie. Na swojej drodze spotkasz całe społeczności duchów jak i samotne byty. 
Nie ma nawet sensu próbować opisywać ci jak taki duch może wyglądać, gdyż dla każdego może przyjąć inną 
formę, część z nich możemy im nawet nadawać sami zgodnie z naszymi wyobrażeniami. 

Jak wyobrażasz sobie ducha ognia? Widzisz go teraz przed oczami, wyobrażasz sobie kształt jego 
istoty? Haha! Cóż, gratuluję bo teraz na pewno spotkasz takiego ducha. Tak, dokładnie, nie łatwo jest uniknąć 
autosugestii i interpretacji, dostrzeżenie prawdziwej natury ducha to trudna sztuka. Ale tak samo ty możesz 
bronić się przed ich wzrokiem. 

Aaa… Tak, powszechne pytanie. Co z duchami zmarłych, pytasz? Otóż ich prawie nigdy nie spotkasz 
podczas wędrówiki. Zmarli należą do Wielkiego Ducha i on jeden zna ich los i wędrówkę, nawet bóstwa nie 
wiedzą jaki jest ich los. Zaś duchy tych którzy nie przeszli Mgieł, granicy świata materialnego, błąkają się po 
ziemi. Nie zrozum mnie źle, dostrzeżesz ich w swoim transie, ale będą oni związani z danym światem, więc 
zobaczysz ich bez odrywania swojego ducha, bez wyruszania do Świata między Światami. To smutne dusze i 
jeśli będziesz w stanie powinieneś im pomóc odejść. W przeciwnym razie narażasz się na ich gniew. 



Wracając do właściwych duchów, to jest istot czystej magii, są jeszcze mieszkańcy Wyższych i 
Niższych Krain. Te istoty są nieco nam bliższe bo posiadają swego rodzaju ciała, jednak ich kształt i wygląd 
może z łatwością się zmieniać. Istoty te dysponują ogromną potęgą magiczną w mocy Światła lub Ciemności, 
jednak nie mogą opuszczać swoich światów, a ich moc po za nimi jest mocno ograniczona. Czasem warto jednak 
z nimi handlować ponieważ dysponują umiejętnościami jakich próżno szukać w innych światach. Zwykle będą 
chciały otrzymać od ciebie choć smak wolności. Co to znaczy? Dowiesz się jak je spotkasz. Niektórych rzecz 
trzeba doświadczyć samemu. 

Ale części z nich doświadcza się tylko raz, więc nadstawiaj ucha bo będę mówił o zagrożeniach jakie 
stwarzają duchy. 

W świecie między światami będziesz kroczył jako duch. Może wydawać ci się że czyni cię to 
bezpiecznym, pewnie znasz opowieści o tym że duchów nie da się zabić mieczem, bla bla bla. Zapomnij o tym. 
W krainie drzewa jesteś zagrożony jeszcze bardziej niż tu. Napotkane duchy mogą cię zranić, mogą nawet zabić. 
Czemu, pytasz? Mogą mieć różne powody, bo wszedłeś do ich domeny nie proszony, bo je obraziłeś, by przejąć 
twoje ciało, twoją energię. Tak, w świcie między światami też są drapieżniki żywiące się energią innych istot. 
Zawsze na nie zważaj. Ja sam poznałem kilka najgroźniejszych duchów, ale sam musisz dowiedzieć się jak 
wyczuć obecność drapieżcy. Ucz się szybko i zapisuj swoje spostrzeżenia, bo kiedyś zapewne sam będziesz 
musiał je przekazać dalej. 

A teraz słuchaj! 
 
Wystrzegaj się słodko pachnących kwiatów, śpiewających na wietrze jak dzwonki. One bowiem znaczą 
leżę Pożeracza Wspomnień, ducha który sprawi że choć wrócisz do swojego ciała to o znacznie 
zubożałym umyśle 
 
Nie okazuj żadnych emocji przed nieznajomym co lico skrywa za maską, gdyż jest to Złodziej Twarzy i 
skradnie twoją gdy tylko drgnie. Nie znaczy to, że Twoja twarz przestanie istnieć, czy zmieni się w 
gładki płat skóry, choć słyszałem, że może się tak zdarzyć jeśli Złodziej Twarzy wejdzie w Twe ciało. 
Nie, skradziona twarz oznacza, że będziesz w stanie używać swych zdolności, a duchy i bogowie nie 
będą Cię zauważyć i nie odpowiedzą na Twe wezwanie. 
 
Uciekaj z miejsc gdzie wszelkie życie zapadło w sen, gdyż jest to domena Pieśniarza co żeruje na 
swych śpiących ofiarach. Jeśli wpadniesz w jego siał to osuniesz się w letarg, z którego niemal nie 
sposób się obudzić i który powoli będzie pożerał Twojego ducha, Pieśniarz to jeden z najgroźniejszych 
mieszkańców Drzewa. 
 
Nie graj w zagadki z Uśmiechniętym Kotem, gdyż jeden błąd a to on wróci tego ciała zamiast ciebie. 
Istota ta jak każdy kot jest niezwykle przebiegła i okrutna oraz ma wielką moc. Niektórzy uważają 
nawet, że jest to złe wcielenie, lub cząstka Totemu Kota, lecz ja w to nie wierzę. Tak czy inaczej, jeśli 
uda Ci się ograć Uśmiechniętego Kota to możesz liczyć na wielką nagrodę i potęgę, jednak ja nie znam 
osobiście nikogo komu by się to udało, choć krążą legendy że właśnie w ten sposób Selenge zdobyła 
swoją długowieczność. 
 
To tylko kilka z co bardziej groźnych duchów. Jest wiele innych, mniej lub bardziej groźnych bytów 

jakie napotkasz, jednak nie mogę opowiedzieć ci o nich wszystkich. Życia mi nie starczy. 
Hym? A, Totemy i Przewodnicy. Nie, nie zapomniałem o nich, ale na wszystko jest czas, a teraz jest 

czas by zjeść tego zająca. 



 

Ścieżka Wędrowca 
 

Totemy, Przewodnicy, Wędrowcy 
 

Gratuluję, udało ci się doskonale przypalić tego cholernego zająca. Eh… Nie ważne. Tego też się w 
końcu nauczysz. Teraz czas opowiedzieć ci o jednym z najważniejszych elementów naszej ścieżki. Totemy i 
duchy Przewodnicy. Dobra, spróbuj się nad tym skoncentrować. 

Ty jesteś wędrowcem, duch Przewodnik jest częścią ciebie, a jednocześnie częściowo odrębnym bytem, 
który pochodzi od Totemu i łączy cię z nim, zaś ty sam jesteś częścią swojego Totemu, choć oboje jesteście 
odrębnymi bytami. 

Udało ci się coś zrozumieć? Dobra, dobra, możesz mówić co chcesz, ale i tak ci to wyjaśnię bo coś 
czuję że kręcisz. 

Totemy to niezwykle potężne duchy, choć nie będę tutaj robić porównań, zdają się jednak być co 
najmniej równe bóstwom. W przeciwieństwie do nich mogą działać we wszystkich światach, jednak 
wyznawanie ich nie zwiększa ich mocy. Totemy tradycyjnie przedstawiamy jako zwierzęta i z tego powodu 
większość ludzi zupełnie ich nie rozumie. Daj mi ten patyk, narysuję ci zależności duchów a potem wyjaśnię. 
 

Wodne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drapieżne                                                                                                                                                                               Płowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Latające          Pancerne 
 

Wzór przedstawia relacje wrogości pomiędzy grupami zwierząt totemicznych. Wodne płoszą pancerne, 
pancerne tratują drapieżne, drapieżne polują na płowe, płowe płoszą latające, latające polują na wodne. Relacje 
te nie odnoszą się bez wyjątku do każdego zwierzęcia w każdej grupie, bez trudu można znaleźć pary, które 
traktują się wzajemnie inaczej. Schemat dotyczy zgeneralizowanych całych grup i ma charakter symboliczny. 

Widzisz, Totemy tworzą pewne grupy, część z nich jest sobie przyjazna, inne wrogie. Zawsze możesz 
liczyć na pomoc swojego Totemu, czasem jego przyjaciół. Do wrogów też możesz się zwracać, ale przygotuj się 
na wysoką cenę za ich pomoc. 

A teraz co znaczą same Totemy. 
Totem Wilka nie jest przedstawiany tak dlatego że ma kły, sierść i ogon. Przedstawiamy go tak gdyż 

posiada cechy jakie przypisujemy wilkom. Jest inteligentny, stadny, wierny, asertywny itd. Totem uosabia 
pewne cechy i wartości i na ich podstawie przypisuje mu się zwierzę by łatwiej go pojąć. Stąd też wiemy jaki 
Totem do nas należy. Jeśli nasz charakter przypomina ten Wilka to będzie on naszym Totemem. To nie jest więź 
którą się wybiera, czy zrywa. To prawda o nas samych i z tego powodu Totem jest z nami od narodzin do 
śmierci. On jest częścią nas, zaś my częścią jego, ale jednocześnie jesteśmy dwoma bytami. Ciężko to wyjaśnić, 



gdyż słowa są zbyt płytkie by oddać tę więź. Wiedz jednak, że Totem jest ci podobny, a Ty jemu, zaś wasza 
jedność jest nierozerwalna. 

Podobnie ma się sprawa z Przewodnikiem. Ten duch jest ci jeszcze bliższy niż Totem, zwykle 
przyjmuje postać twojego zwierzęcia Totemicznego, lecz jest mniejszy i różni się szczegółami wyglądu jak na 
przykład kolorem futra czy oczu. Przewodnik jest częścią ciebie, w zasadzie jest tobą. Nie istnieje bez ciebie, zaś 
ty bez niego. Ów duch jest odzwierciadleniem ciebie w świecie między światami, ale nie tylko. Przewodnik 
zawsze będzie przy tobie, zawsze będzie ci pomagał, a ty jemu. Mimo to, i tego wielu u początku ścieżki nie 
może pojąć, Przewodnik wciąż jest poniekąd odrębny. Jego myśli i twoje myśli to jedno, lecz wciąż możecie 
rozmawiać, choć żadne z was nie będzie wiedziało czegoś, czego drugie nie wie. Twój Przewodnik może też do 
pewnego stopnia podróżować bez ciebie, lecz uważaj na to, gdyż jeśli spotka go krzywda, to ta sama krzywda 
spotka ciebie. Pamiętaj że najsilniejsi jesteście razem. 

Niezwykle ważny jest też instrument, bowiem on jest fizycznie Przewodnikiem, możesz do pewno 
stopnia myśleć o instrumencie jako o ciele Przewodnika, a zatem o Twoim własnym ciele. Czemu akurat 
instrument? Widzisz, z jakiegoś powodu niektóre dźwięki mają zdolność poruszania mocą. Z tego powodu 
granie odpowiednich dźwięków samo w sobie jest magią i pozwala na bliższy kontakt z Przewodnikiem i 
duchami, pozwala Ci uwolnić swojego ducha i unieść go z ciała. No i przy okazji miarowe dźwięki pomagają 
wejść w trans i robią drażnienie na otaczających Cię ludziach. He He. 

Podać ci przykład? 
Dobrze, szaman związany z Totemem jakiegoś ptaka chce dostrzec dalekie miejsce. Używa zatem 

swojego instrumentu, fletu by zaśpiewać niczym ptak. Flet staje się owym ptakiem, staje się zewem 
Przewodnika, a zatem pieśnią ducha samego szamana. Dzięki dźwiękom fletu szaman unosi ducha ze swojego 
ciała i zanurza się w Świecie między Światami, gdzie czeka na niego jego Przewodni. By zobaczyć więcej on i 
jego Przewodnik patrzą w inne miejsca. Przewodnik napotyka wrogiego ducha i zostaje zraniony. Szaman spada 
do swojego ciała, czuje krew ściskającą mu z rany na brzuchu. 

Już rozumiesz? No, powiedzmy. Dobra, teraz przygotuj mi herbatę i przejdziemy dalej. Mamy cukier, 
prawda? 
 
 
 

Wędrówka i Wzrok 
 

Królik spalony, ale przynajmniej herbatę robisz niezłą. Napij się napij, trochę tu posiedzimy a zaczyna 
się robić zimno. Trzeba będzie zaraz przygotować posłania… Dobra, gadanie mnie trochę rozgrzeje a ty może 
się przypadkiem czegoś nauczysz. Czas zresztą przejść do rzeczy. 

Osią naszej ścieżki, naszej profesji jest nasze przymierze i relacja z Totemem. On jest źródłem naszej 
mocy, naszą bramą do świata między światami, naszym największym sojusznikiem. Choć ty i Totem jesteście 
częścią jednej całości, to wciąż nie jesteście jedną istotą i z tego względu może między wami zaistnieć niezgoda. 
Nie możesz na to pozwolić, gdyż w przeciwnym razie stracisz swą moc. Jeśli Totem poprosi cię o pomoc 
powinieneś spełnić tę prośbę. W przeciwnym razie Totem odmówi ci wsparcia w sytuacji kiedy będziesz go 
najbardziej potrzebował. 

Zaś same moce Totemów zależne są od cech jakie reprezentują, jednak niezależnie od nich większość 
twoich mocy będzie koncentrować się na transie. Dzięki owej formie medytacji i podróży duchowej będziesz w 
stanie wspierać i leczyć swych towarzyszy, sprowadzać gniew duchów na wrogów oraz dokonywać wielu 
innych aktów magii niedostępnych dla innych jej adeptów. 

Trans to silnie narzędzie, ale nie zawsze możesz po niego sięgnąć. Nigdy nie zapominaj o sile wzroku, o 
dostrzeganiu tego czego nie widzą inni. Dzięki niemu poznasz wiele tajemnic ukrytych przed innymi ludźmi i 
znajdziesz sposoby działania na które nie wpadł nikt inny. Zobaczysz emocje ludzi, ich powiązania z tym i 
tamtym światem, a jeśli się trochę wysilisz może nawet uda Ci się dostrzec przyszłość, lub przeszłość, bowiem 
wszystko co było, co jest i co będzie ma swoje odbicie w licznych Światałach Drzewa. 

Wreszcie możesz podjąć próbę stworzenia talizmanu, niezwykle potężnego i rzadko spotykanego 
przedmiotu magicznego. Ta wyjątkowa forma zaklinania polega na dobrowolnym związaniu ducha z 
przedmiotem który wykonasz własnymi rękoma. Talizmany to rzadka i trudna wersja magii, jednak nie można 
lekceważyć ich zalet. Jest to bowiem sposób na permanentne sprowadzenie do naszego świata mocy potężnego 
ducha i korzystanie z niej także w trakcie wędrówki między światami. 

Jednak żadna z tych mocy nie rozwinie nawet połowy swojego potencjału bez kreatywności. Tylko od 
ciebie zależy z jakimi duchami się porozumiesz, w jaki sposób i co uda ci się od nich uzyskać. Kreatywność jest 
największym sojusznikiem każdego szamana, zaś jej brak oznacza śmierć w świecie między światami. 

Cóż, to chyba wszystko jak na razie pisklaku, przed tobą jest jeszcze wiele pracy, wiele wzlotów i 
upadków, eksperymentów, przygód i duchy jedne wiedzą czego jeszcze. Tak czy inaczej czas już opuścić 
gniazdo. Ta stara sowa wzbiła się dziś w przestworza po raz ostatni. Zostaw mnie tutaj i idź swoja ścieżką. 

Czemu się smucisz? 
W końcu jeszcze się spotkamy. Będę czekał, tam. Kiedy nauczysz się patrzeć… 



Będę czekał wśród gwiazd… 
 
 
 

Załącznik o sztukach szamańskich 
 

 Poniżej zamieszczono zbiór wiedzy na temat znanych praktyk szamańskich oraz podsumowanie 
powyższej wiedzy. 

 
 

Totem i Przewodnik 
Totem i Przewodnik to dwa najważniejsze pojęcia dla każdego szamana. Totem, potężna istota 

duchowa z którą pozostajesz w sojuszu jest bezpośrednim źródłem twoich magicznych umiejętności i zdolności 
kroczenia pomiędzy światami. Każdy Totem odwzorowuje grupę cech które stanowią o jego, a tym samym 
twoich, umiejętnościach. Wybór Totemu powinien być zatem dobrze przemyślany, także pod kątem twojej 
osobowości, bowiem Totem będzie oczekiwał od ciebie wierności względem cech jakie przedstawia. 

Z tego względu od wieków Totemy wybierają ludzi na podstawie ich charakteru, nie ze względu na 
umiejętności, czy siłę. Jeśli szaman nie jest w stanie żyć zgodnie z cechami Totemu nie jest szamanem. 

Przewodnik to zaś istota pozostającą w niezwykłej bliskości z szamanem, będąca tak naprawdę częścią 
jego samego. Proszenie Przewodnika o pomoc jest znacznie łatwiejsze niż samego Totemu i choć Przewodnik 
podobny jest do niego cechami to jednak ma znacznie mniejszą moc niż sam Totem. Jednocześnie Przewodnik 
zapewnia szamanowi wejście do świata między światami i bez niego trans jest niemożliwy. Przewodnik musi 
być odwzorowany w sposób fizyczny przez instrument muzyczny którego będziesz używać w trakcie transu by 
wprowadzić się w stan medytacji. 
 
 
 
 Wzrok 
 Dzięki zdolności oddzielenia materialnego od niematerialnego dysponujesz zdolnością patrzenia na 
świat poprzez magię co pozwala dostrzec wiele niewidocznych rzeczy. Nie jest to jednak umiejętność bierna i 
musisz chcieć jej użyć, co wymaga koncentracji. W niej pomoże melodia, grana na instrumencie, lub nucona. 
Przerwanie melodii, zadnie rany lub inne naruszenie Twojego ciała wyrwie Cię z koncentracji. 
 Jeśli jednak uda Ci się utrzymać koncentrację będziesz w stanie dostrzec to czego nie widać gołym 
okiem, czasem będziesz w stanie wpływać na rzeczy które widzisz, lecz czasem będzie to niemożliwe. Świat 
przed Twoimi oczami będzie opisany za pomocą barw, kolorów krążących wokół ludzi, zwierząt, roślin, a 
czasem przedmiotów. Te kolory mają swoją gamę znaczeń, których zrozumienie pozwoli Ci odczytać wiele 
informacji. 
 Rzeczy które zobaczysz dzięki wzrokowi i ich znaczenie: 
 
Jasna Czerwień, Róż – pasja i miłość romantyczna odczuwana w danej chwili, czerwona nić między ludźmi 
oznacza uczucie romantycznego zakochania, lecz nie zawsze jest to uczucie odwzajemnione 
 
Czerwień – nadzieja, siła ducha, upór, jest to kolor na którego znaczenie ma silny wpływ bogini Tavar 
 
Ciemna Czerwień – złość, agresja, ale też silne emocje, zapał i zadowolenie, ciemna czerwień jest trudna 
opisania i istotny jest kontekst innych kolorów, nić ciemnej czerwieni między ludźmi najczęściej oznacza złość 
na kogoś lub niechęć, wybuch ciemnej czerwieni najczęściej oznacza nagłe zdenerwowanie 
 
Pomarańcz – pożądanie, namiętność, owe emocje nie są ani złe ani dobre, choć często postrzega się je jako 
negatywne, jednak mogą też sprowadzać wiele dobrego, pomarańczowe nici oznaczają zainteresowanie drugą 
osobą w romantycznym znaczeniu, choć nie zawsze wzajemne 
 
Ciemna Zieleń – zdrowie, siła, życie, miłość platoniczna, zaufanie, ciemna zieleń to aura bardzo silnie roślinna, 
ale nie tylko, nici tego koloru łączą przyjaciół, zaś ciemno zielona aura towarzyszy młodości i sprawności 
fizycznej, ale też sile duchowej, wybuch zieleni towarzyszy narodzinom i jest momentem wielkiej siły 
 
Jasna Zieleń – zazdrość, zawiść, niechęć, choroba bardzo negatywny kolor, zaś sama jasna zieleń ma chorobliwy 
odcień, nić jasnej zieleni niemal zawsze oznacza że jedna osoba zazdrości czemuś drugiej, jednak lekka mgła 
jasnej zieleni wokół osoby oznacza, że trawi ją choroba 
 
Błękit – spokój, pogoda ducha, harmonia, charyzma, dość pozytywny kolor który najczęściej otacza ludzi i 
zwierzęta, błękitne nici niemal nie występują bo jest to kolor mocno nacechowany do wewnątrz 



 
Fiolet – cierpienie, przemijanie, pretensja, śmierć, jest to kolor mocno negatywny związany najczęściej z 
poważną chorobą i bólem, lecz nici filetu często występują między ludźmi którzy mają komuś coś za złe, nie jest 
to nienawiść czy gniew, ale często rozczarowanie, czy gorycz, eksplozja fioletu towarzyszy śmierci i jest równie 
silna co eksplozja ciemnej zieleni 
 
Biel – pewność siebie, duma, honor, arogancja, ignorancja, ciekawy, bardzo sprzeczny kolor oznaczający wiele 
cnót, ale też i wielkie wady, ważny jest kontekst w jakim się pojawia, białe nici między ludźmi najczęściej 
oznaczają relację podwładny - przywódca 
 
Czerń – nienawiść, najgorsze instynkty ludzkości, jest to bardzo silny kolor, który może przesłaniać i pochłaniać 
wszystkie inne, taka jest bowiem natura nienawiści, czarna nić między ludźmi oznacza nienawiść, eksplozja 
czerni to chęć mordu 
 
Srebro – kolor magii, osoba otoczona nimbem srebra albo sama posługuje się magią, lub ma w sobie mnóstwo 
energii magicznej, punktowa srebrna poświata, wokół przedmiotu lub części ciała najcześciej oznacza punktowe 
zaklęcie nałożone na dane miejsce, srebrne nici są bardzo rzadkie, jednak kiedy się pojawiają najczęściej 
oznaczają, że jednak osoba rzuciła na drugą jakieś zaklęcie 
 
Rana – oznacza wciąż żywe wydarzenie, które zraniło daną osobę, choć nie musi być fizyczne, rana może 
zarówno symbolizować dosłowne obrażenia jak i rany emocjonalne, o ich naturze dużo mówi ich położenie, 
ważne jest to że dana osoba wciąż przeżywa ból i dlatego widzisz ranę 
 
Blizna – podobna do rany niemal we wszystkim z wyjątkiem aspektu czasu, blizna oznacza ból który minął i z 
którym dana osoba sobie poradziła, choć nie zapomniała o nim i nigdy nie zapomni, czasem blizny mogą się 
otwierać i stawać ranami 
 
Złote światło – natchnienie, cel i siła wyższa, jest to aura częsta u kapłanów, czy druidów szczerze oddanych, 
jednak równe często występuje wśród ludzi szczerze przekonanych, że to co robią jest słuszne i dobre, nie ważne 
czy tak jest w rzeczywistości 
 
Gnicie – obumarła tkanka, lepka i śmierdząca, otoczona najczęściej jasno zieloną barwą oznacza miejsce 
choroby, to jak głęboko leży zepsucie oznacza chorą tkankę 
 
Echo w głosie – niepewność własnych słów 
 
Stabilny głos – pewność własnych słów 
 
Mówienie wieloma głosami na raz - kłamstwo 
 
 Samo dostrzeganie barw jest relatywnie proste i choć możesz próbować na nie wpływać bez transu 
będzie to bardzo trudne. Czasem samo dostrzeżenie szczegółów będzie wymagać od Ciebie wejścia w trans dla 
uzyskania większej koncentracji. Niektóre istoty mogą też skrywać przed Tobą swoje barwy, lub wręcz tworzyć 
sztuczne, miej się więc na baczności. 
 

Trans 
 Trans to najpotężniejsze narzędzie w Twoim arsenale, którego możesz użyć do osiągnięcia wielu 
efektów, jednak ma on swoje prawa i warunki, które musisz spełnić by móc wejść w ten stan i zachować jego 
spójność. 
 

Z Totemem swym pozostań w dobrej relacji i instrument swego Przewodnika miej 
 

Niech dźwięk instrumentu cię poniesie, a grać nie przestawaj bo wszystko stracisz 
 

Cisza i spokój są ci potrzebne, fizyczna krzywda wszystko przerwie 
 

Inni mogą podróżować z tobą, lecz wrogich Totemów do jednej wędrówki nie zaprasza i nie więcej niż czterech 
gości ze sobą nie bierz 

 
Im dalej zajdziesz tym ciężej będzie ci powrócić 

 



 Konieczna zatem jest ciągła gra na instrumencie, która tworzy podstawę. Wszelkie środki pomoce 
mogące wprowadzić w trans, jak kadzidła, świece, czy taniec także mogą się okazać przydatne, lecz ważne by 
miały dla Ciebie znaczenie i działały na Twój umysł. Z powyższego jasno wynika też, że w trans nie można 
wejść w trakcie bitwy czy innego podobnego rozgardiaszu, a każda fizyczna interakcja z ciałęm może wyrwać 
umysł z wędrówki. 
 Jeśli jednak uda Ci się osiągnąć trans otworzy się przed Tobą wiele ścieżek, bowiem w transie chodzisz 
po Świecie między Światami, gdzie Twoja i moc duchów jest prawdziwa i namacalna, a Totem najpotężniejszy. 
Nie sposób spisać wszystkich możliwości transu, gdyż te zależą tylko od samego szaman, lecz przedstawimy 
kilka najczęstszych: 
 
Trans leczący – szaman wprowadza się w trans nad ciałem chorej lub rannej osoby i znajduje przyczynę jej 
cierpienia. W przypadku chorób najczęściej jest to duch, który z jakiegoś powodu gniewa się na chorego. Z 
duchem można podjąć rozmowę i spróbować przekonać go do opuszczenia ciała chorego lub zmusić za pomocą 
innych duchów i siły woli. W przypadku ran fizycznych powodem jest nagromadzenie fioletowej energii, 
szaman może zmienić ową energię w inną, lecz wymaga to przepuszczenia jej przez swoje ciało, co osłabia 
szamana. Podobnie w przypadku wybitnie złośliwych duchów choroby może być konieczne wzięcie ich na 
siebie i zamknięcie w swoim ciele póki ich złość nie minie. To ile razy szaman może zrobić coś podobnego i co 
go będzie to kosztować zależy od jego Totemu, oraz od rozległości obrażeń i choroby. 
W przypadku fizycznych obrażeń wciąż konieczne są zabiegi jak nastawienie kości, czy zatamowanie 
krwawienia, szaman przyśpiesza bowiem regenerację tkanek chorego, nie usuwa też ciał obcych czy zakażenia z 
rany. 
 
 
Dalekie widzenie – szaman wchodzi w trans by zobaczyć coś związanego z przeszłością lub przyszłością. W obu 
przypadkach będzie potrzebował kotwicy, czegoś powiązanego z daną osobą lub zdarzeniem. Można też w ten 
sposób badać rany i blizny zauważone dzięki Wzrokowi, jednak jeśli osoba nosząca ranę lub bliznę nie chce 
współpracować to będzie konieczne złamanie jej dzięki Magii Umysłu. Czytanie blizn może też oznaczać ich 
otwarcie, co więcej zagłębianie się w przeszłość danej osoby może sprawić że szaman zacznie przeżywać ją jak 
swoją i się zagubi, patrzenie w przyszłość jest szczególnie niebezpieczne, gdyż ta ciągle się zmienia i nie ma 
jednej formy, więc wszelkie informacje nie muszą być prawdziwe. 
 
Nasłanie na kogoś duchów – trans najczęściej wykorzystuje się żeby komuś zaszkodzić, choć nie tylko. 
Ponownie szaman potrzebuje kotwicy, czegoś związanego z osobą na którą duch ma być nasłany, najlepiej część 
ciała, włosy lub krew. Szaman może wtedy wysłać przyjaznego, lub podległego mu ducha by ten znalazł daną 
osobę, zaatakował lub ją bronił. Tak uzyskany atak lub obrona podobne są odpowiednio klątwie lub 
błogosławieństwu. Jedynie wybitnie potężne duchy fizycznie komuś zaszkodzą, lub ochronią przed ciosem. 
Najczęściej duch ześle na kogoś chorobę, lub pecha, czy też da mu więcej sił w walce. Szaman powinien 
zwrócić uwagę jakiego ducha prosi o taką przysługę, gdyż od jego rodzaju będzie zależeć jak ją wykona. 
 
Pętanie ducha – wyjątkowo rzadki, potężny i niebezpieczny rodzaj transu. Szaman podejmuje próbę złapania 
ducha i zmuszenia by ten słuchał jego woli. Najczęściej chwyta się duchy słabe, lub o średniej sile, lecz potężni 
szamani potrafią naginać do swojej woli potężne i wielkie duchy. Szaman i duch staczają mentalną walkę, która 
może przybierać wiele form zależnie od natury pętanego ducha, w zależność od jej wyniku duch zostaje 
zmuszony do wykonywania rozkazów szamana, lub szamana do spełniania zachcianek ducha. 
Szaman nie może mieć więcej niż pięć spętanych duchów na raz, zależnie od tego jak wielkie było zwycięstwo 
szamana i siła duch istota może pozostać spętana na zawsze, lub tylko na określony czas, spętane duchy nie 
mogą tworzyć talizmanów, gdyż te powstają z własnej woli ducha. Z mocy ducha można skorzystać w świecie 
materialnym poprzez wezwanie jego imienia i zagranie melodii, to czego może dokonać duch zależy od jego 
rodzaju 
 
Wypędzanie duchów – czasem jakiś mieszkaniec Świata między Światami zamieszka między ludźmi, w miejscu 
gdzie wcale nie jest mile widziany. W takim przypadku szaman może podjąć próbę wypędzenia ducha. Może 
dokonać tego w sposób pokojowy, lub nie, wszystko jest kwestią szamana, ducha i siły obydwu stron. Szaman 
może podjąć mentalną walkę z duchem, lub zwyczajnie przekonać go by opuścił ten świat. Jeśli szamanowi się 
powiedzie duch odejdzie, lecz jeśli szaman przegra będzie zmuszony do wykonania polecenia ducha. 
 
 
 

Talizman 
Najpotężniejsza forma magicznego przedmiotu dostępna dla szamana. Najogólniej mówiąc jest to 

przedmiot w którego strukturę została wkomponowana moc ducha. Stworzenie takiego przedmiotu wymaga 
ogromnej ilości pracy i czasu. 



Przedmiot który stać ma się talizmanem musi zostać wykonany rękoma szamana, zaś forma i 
przeznaczenie przedmiotu musi być zgodne z zwartą w nim mocą. Przykładowo jeśli chcesz stworzyć bojowy 
talizman jego moc powinna zostać związana z bronią, zaś w przypadku talizmanu wpływającego na umysł może 
posłużyć instrument. 

Moc przedmiotu musi pochodzi od potężnego ducha który zgodzi się dobrowolnie zamieszkać w 
przedmiocie i udzielić mu swojej mocy. Rytuał wiązania ducha należy przeprowadzać w trakcie tworzenia 
przedmiotu, jednak nie musi zostać zakończony w trakcie jednego transu. 

Jeśli chcesz stworzyć talizman musisz przygotować się na długie poszukiwanie odpowiedniego ducha i 
negocjacje z nim, zaś w samym procesie tworzenia talizmanu mogą zaistnieć liczne mistyczne i nie tylko 
komplikacje które będą wymagały rozwiązania. 

Jednak efektem będzie stworzenie bardzo silnego i niepowtarzalnego przedmiotu magicznego 
związanego nierozerwalnie z tobą. Z tego powodu inne osoby nie będą w stanie używać talizmanu, lecz wciąż 
będą mogły go ukraść. Wreszcie moc talizmanu będzie istnieć zarówno w materialnym świecie jak w trakcie 
twoich transów. 


