
1 0 0 % R E S N I Č N O
SPRAŠEVALA: Irena Pan   FotogRAFijE: shutterstock 

Potreboval sem kar nekaj časa, da sem to dojel, in v vme-
snem času pogosto skrenil s te poti, vendar me je nekaj ves 
čas vleklo nazaj.

Že v otroštvu sem imel veliko šamanskih izkušenj, le da se 
takrat tega še nisem zavedal. Na primer doživetja, da je vse 
okoli mene ne le živo, ampak tudi zavestno in zavedajoče se – 
žuželke, drevesa, vsaka travna bilka in celo zemlja sama. Če-
prav so bile te izkušnje začasne, so se me globoko dotaknile.
Ena od vlog šamana je tudi ta, da je zunanji opazovalec in vidi 
stvari, ki se skrivajo za zgodbami in ki jih vsi ostali jemljejo 
kot resnične. Pravzaprav beseda “šaman” pomeni nekaj takega 
kot “tisti, ki ve in lahko vidi v temi”. Z drugimi besedami – 
nekdo, ki lahko vidi stvari, ki jih drugi ljudje ne morejo ali ne 
želijo videti. Takšni so bili v veliki meri moje otroštvo, moja 
narava in moja vloga v družini.

Paul Francis že več kot petintrideset let 
dela kot psihoterapevt in šamanski praktik, 
obenem pa študente z vsega sveta poučuje 
o animističnih in šamanskih praksah v okviru 
šole Three Raven College. Je avtor serije knjig 
o terapevtskem šamanizmu, med drugim 
knjige Šamansko potovanje – praktični 
vodnik terapevtskega šamanizma, ki je pred 
kratkim izšla tudi v Sloveniji.

Kako ste kot psihoterapevt postali tudi 
šamanski praktik? 
Ljudje me pogosto sprašujejo, kako 
sem se začel ukvarjati s šamanizmom, 
vendar težko rečem, kdaj točno se je 
to začelo. Pisatelj Daniel Quinn, ki je 
imel velik vpliv na moje razmišljanje, 
je v svoji knjigi Providence zapisal (in 
tukaj parafraziram), da lahko takrat, 
ko si starejši in se ozreš nazaj na svoje 
življenje, jasneje vidiš, kdaj te je kli-
cala tvoja duša. To velja tudi zame. 
Če se ozrem nazaj, vidim, da me je 
šamanizem vedno klical. Moja duša si 
je želela, da to počnem in da to sem. 

Del Duše n a s  z a p u s t i , 
k e r  enostavno n e 
z m o r e  v e č .
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sem s prejšnjim delom na sebi zgradil 
trdno “hišo”, v kateri sem lahko živel, 
vendar je pod njo razpoka v temeljih, 
ki se je verjetno ne zavedam. Ob no-
vih travmatičnih dogodkih se je hiša 
porušila. Kar je pomenilo, da moram 
izkopati poškodovane temelje in zgra-
diti boljše, torej da moram še globlje 
raziskati svoje otroštvo. Bil sem zelo 
skeptičen, saj sem raziskovanju svojega 
otroštva do takrat namenil res veliko 
časa, vendar sem ji zaupal in odkril kar 
nekaj zanimivih in koristnih stvari. 
Obenem pa sem sam zase začel razi-
skovati še globlje. Na proces sem začel 
gledati kot na arheološko izkopava-
nje, ki lahko seže dlje od moje osebne 
zgodovine in zgodovine mojih staršev. 
Takrat sem odkril še nove plasti. Po 
rodu prihajam z obmejnega območja 
med Anglijo in Škotsko, območja z 
zelo temačno zgodovino. Moji pred-
niki so bili znani kot obmejni plenilci 
(border reavers), ki so več sto let ropali, 
plenili in pobili toliko ljudi, da so nas 
poimenovali “žalujoči” (bereaved), kar 
pomeni ‘biti zlomljen in žalovati zara-
di smrti ljubljene osebe’. Odkril sem, 

Pri osemnajstih letih sem se vpisal na univerzo, da bi štu-
diral religije. V prvem letniku smo se morali vpisati v dva do-
datna predmeta. Poleg filozofije sem izbral še študij antropo-
logije. Nimam pojma, zakaj sem to storil, saj takrat nisem niti 
vedel, kaj antropologija sploh je! Če se ozrem nazaj, vidim, da 
sta me klicala moja duša in šamanizem, saj sem tri leta preu-
čeval šamanske kulture. To je bila velika prelomnica v mojem 
življenju, obenem pa sem se počutil, kot bi prišel domov.

Ko sem se začel v svojih dvajsetih usposabljati za psiho-
terapevta, sem začel šamanizem tudi aktivno prakticirati. V 
šamanski skupnosti sem doživel nekaj čudovitih izkušenj, 
obenem pa sem bil zgrožen nad nekaterimi nezdravimi dina-
mikami in zlorabami moči, ki sem jim bil priča. Zato sem se 
od tega odmaknil, čeprav me je šamanizem še vedno zanimal.

Zaradi vrste dogodkov sem v tridesetih letih zbolel za 
hudo posttravmatsko stresno motnjo. Bil sem v zelo slabem 
stanju in sem komajda preživel. Počutil sem se, kot bi se 
raztreščil na koščke, kot da od mene ni ostalo ničesar več. V 
dolgem procesu okrevanja, ki je vključeval veliko psihoterapi-
je, se je šamanizem spet vrnil v moje življenje, tokrat globlje in 
pomembneje kot prej. Takrat sem ga zares začel razumevati 
in se odločil, da se mu povsem posvetim.

Na kakšen način so vam šamanske prakse pomagale tam, kjer 
vam psihoterapija ni mogla? 
Spomnim se, da sem svojo psihoterapevtko ves čas spraševal, 
kako se mi je sploh lahko zgodilo kaj takega glede na vse te-
rapije, ki sem jih bil do takrat deležen. Njen odgovor je bil, da 
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kako se je ta krvava zapuščina, prepoje-
na z žalostjo, širila po generacijah moje 
družine vse do današnjih dni, zato sem 
začel iskati načine, kako bi to pozdravil. 
Vključno s šamanizmom, saj ta zares 
razume vpliv bremena prednikov in 
kako jih ozdraviti.

Potem sem začel kopati še globlje. 
Ko se enkrat v to poglobiš, ti hitro po-
stane jasno, da je bilo v zadnjih nekaj 
tisoč letih, ki jih imenujemo “civilizaci-
ja”, veliko zelo temačnih obdobij. Posle-
dično večina od nas v sebi nezavedno 
še vedno nosi te kolektivne travme. S 
pomočjo šamanizma sem začel razisko-
vati načine, kako to ozdraviti. Nekega 
dne sem med kopanjem skozi tisočletja 
naše preteklosti prišel do časa lovcev 
in nabiralcev, ko smo živeli veliko bolj 
povezani z naravo in preden smo se za-
čeli odvračati od šamanizma. To je zelo 
težko opisati, ampak ko sem postavil 
svoje korenine v ta čas in začel ponovno 
graditi sebe, se je vse spremenilo in za-
čelo se je moje resnično zdravljenje.

Trdite, da je za resnično ozdravitev po-
sameznika treba ozdraviti tudi družbo 
in da je ključ do tega šamanizem.
Naj pojasnim, rad imam tako psiho-
terapijo kot šamanizem. Na nekaterih 
področjih se prekrivata, vendar vsak od 
njiju ponuja drugačne stvari in nobeno 
področje ne more nadomestiti druge-
ga. Oba pa imata tudi svoje omejitve. 
Omejitev psihoterapije je lahko ta, da 
v veliki meri ostaja znotraj človeškega 
mehurčka in povsem odrezana od na-
rave. Ekoterapije poskušajo to naslovi-
ti, vendar še niso tako uveljavljene. To 
ni presenetljivo, saj dandanes večino-
ma živimo odtujeni od naravnega sve-
ta. Ne gre samo za urbanizacijo. Tudi 
če se odpravimo v tako imenovano 
naravo, je ta že ukročena in udoma-
čena. Od sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja smo pobili 70 odstotkov divjih 
živali. Zaradi človekove dejavnosti je 
stopnja 20- do 200-krat višja od obi-
čajne. Uničujemo svet okoli sebe in ži-
vimo v popolnoma napačnem odnosu 
z njim. Z animističnega vidika to kaže 
na globoko duhovno bolezen.

Vendar ne trpijo samo druga bitja. Zaradi odtujenosti od 
narave zbolevamo tudi mi. To dokazujejo tudi vse številnejše 
raziskave, a vedo povedati tudi, da nas ponovno povezovanje 
z naravo lahko zdravi. Vendar ni napačen samo naš odnos z 
naravo, tudi odnosi z drugimi ljudmi so izjemno slabi. Živi-
mo v kulturi, v kateri raven tesnobe narašča s katastrofalno 
hitrostjo, pri otrocih je naravnost zastrašujoča. Podobno je 
tudi z depresijo in osamljenostjo – tudi ti se povečujeta. In 
naš odziv? Večinoma ljudem predpisujemo zdravila. Če pa 
vendarle najdejo pot do terapije, jih običajno obravnavamo, 
kot da njihove težave izvirajo samo iz osebnih problemov, 
kot da niso tudi simptomi veliko globlje bolezni družbe.

Na primer, nekdo terapevtu pove, da so ga ob prihodu 
na terapijo vznemirili hrup, betonska okolica, onesnaženost, 
pomanjkanje dreves itd. Terapevt to uporabi kot nekakšno 
metaforo za to, kako se klient počuti v službi ali domačem 
življenju ali da gre za odslikavo njegovega otroštva. Vendar 
je to, kar počnemo s svetom okoli nas, res grozljivo in glo-
boko v sebi se, četudi nezavedno, tega tudi zavedamo. Tudi 
če terapevt prepozna to globoko ekološko žalost, večinoma 
ni opremljen za spopadanje z njo, saj je le redko, če sploh 
kdaj, del terapevtskega usposabljanja. Zato pogovor sčasoma 
preusmeri nazaj na bolj znana tla.

Kaj torej storiti z našo družbo?
Seveda obstaja veliko idej, kako popraviti družbo. Vendar z 
animistične perspektive pogosto ne obravnavajo ali celo ne pre-
poznajo temeljnih problemov. Običajno gre za nujne ukrepe, 
ki so sicer potrebni, vendar se ne dotaknejo prave bolezni. Da 
bi zares odkrili prave, globlje vzroke bolezni, si moramo naj-
prej ogledati, kako so živele šamanske in animistične kulture.

Približno 200.000 let, torej večino človeške zgodovine, 
smo živeli v animističnih oziroma šamanskih družbah lov-
cev in nabiralcev. Nekatere od njih so se ohranile vse do ne-
davnega in antropologi že veliko vedo o njih. Čeprav niso 
bile popolne, danes vemo, da je bilo njihovo duševno zdravje 
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večinoma veliko boljše od našega. Bile so bolj enakoprav-
ne, bolj egalitarne. Tudi srečnejše. Antropologi vedno znova 
opisujejo, da so se ljudje v njih veliko smejali ter da so bili 
zadovoljni sami s seboj in drug z drugim. Živeli so tudi na 
ekološko trajnosten način, v zdravem odnosu s svetom, ki jih 
je obdajal. Naj bom jasen, nikakor jih ne postavljam na pie-
destal niti jih ne idealiziram. Res pa je, da so bile te kulture 
po vseh razumnih merilih zdravja neke kulture bolj zdrave 
od naše, tako z duševnega, čustvenega, duhovnega kot eko-
loškega vidika. Pogled z njihove perspektive na našo kulturo 
nam lahko pomaga ugotoviti, kje smo naredili napako. In če 
smo dovolj ponižni, da se od njih učimo, bomo morda našli 
način, kako ozdraveti.

Vendar se imamo za sodobno, napredno družbo, nanje pa gle-
damo kot na “primitivne”.
Ameriški general Omar Bradley je nekoč dejal: “Naš svet je 
svet jedrskih velikanov in etičnih malčkov. Več vemo o voj-
ni kot o miru, več vemo o ubijanju kot o življenju.’’ Res je, 
da smo od svojih prednikov, lovcev in nabiralcev, tehnološko 
naprednejši. Kaj pa etično, moralno, duhovno ali ekološko? 
Nikakor! V našem uničevanju okolja, od katerega smo sami 
odvisni, ni prav nič superiornega, kaj šele razumnega. In prav 
nič moralnega ali globoko etičnega ni v tem, da smo pri tem 
z obličja zemlje izbrisali na stotine, na tisoče drugih vrst. Kot 
tudi ni preveč inteligentno, da smo ustvarili družbo s tako 
razširjenimi duševnimi težavami, da več kot 20 odstotkov 
ljudi potrebuje zdravila samo zato, da lahko sploh shajajo.

Težava je v tem, da zgodovino pišejo zmagovalci. Naši 
prevladujoči kulturi ustreza, da so lovci in nabiralci prikazani 
kot divjaki, kar je izmišljotina, s katero se opravičujeta od-
vzem njihove zemlje in njihovo iztrebljanje. 200.000 let – 95 
odstotkov človeške zgodovine, v kateri so te kulture uspevale 
– se zavrača kot “prazgodovina”, kot da sploh ni pomembna. 
Pravijo nam, da so bili ti ljudje  “primitivni”, da so živeli grda 
in kruta življenja. K sreči je vedno več takšnih, ki v tem pre-
poznajo laž. Med njimi so zgodovinarji, kakor denimo Jared 
Diamond, Yuval Harrari, James C. Scott in drugi, ter antro-
pologi, ki zdaj za opis teh prvotnih kultur uporabljajo izraze, 
kot sta “zelo egalitarna” in “prvotno bogata družba”. To niso 
bile primitivne kulture niti primitivni ljudje.

Kako so te kulture živele in videle svet okoli sebe? 
Lovci in nabiralci so bili animisti. Animizem je naša prvot-
na duhovnost. Njena osrednja značilnost je izkušnja, da je 
vse okoli nas živo in zavestno. Animisti niso samo verjeli, 
da so stvari okoli njih žive in zavestne, ampak je bila takš-
na tudi njihova izkušnja. Sebe niso doživljali kot superiorne, 
nasprotno, animizem je opisan kot duhovna okrogla miza, 
brez hierarhije. Sebe niso videli ali se doživljali kot ločene 
od ekosistema, temveč kot del njega. Druge živali, rastline 
in celo gore, reke in zemljo so čutili kot sorodnike – brate, 
sestre in bratrance.

Ta občutek, da si del celote, je bistven za animizem. Da je 
človek le list na vejici, na eni izmed vej drevesa življenja. Kot 
tak moraš biti zdrav list in prispevati k drevesu, ne pa razgla-
šati svojo superiornost ali neodvisnost. Kajti resnica je, da je 
naše zdravje odvisno od zdravega odnosa in sožitja z drugimi 
bitji, s katerimi si delimo ta planet. To je temeljna razlika 
med animističnimi kulturami in načinom, kako živimo da-
nes. Stvari, kot so gore, reke in zemlja, dandanes večina sploh 
ne vidi kot žive. Rastline sicer vidimo kot žive, vendar ne kot 
zavestne, kar se je na srečo tudi že začelo spreminjati, saj so 
številne nedavne znanstvene raziskave pokazale, kako zelo 
smo podcenjevali zavest rastlin. Mislimo, da smo superiorni 
živalim. Tako si lahko dopovedujemo, da lahko svet okoli nas 
uporabljamo in izkoriščamo, kakor se nam zazdi.

Pravzaprav smo prav zaradi svoje arogance tako hudo 
bolni. V šamanizmu se odtujenost od narave imenuje izguba 
moči. Beseda moč ne pomeni biti močnejši od nekoga dru-
gega, temveč označuje življenjsko moč, vitalnost in zdravje. 
S šamanskega vidika živimo v pandemiji izgube moči, ki je 
posledica naše odtujenosti od narave. To je temeljni in glavni 
vzrok naših bolezni.

Šamani so bili in so še tisti animisti, ki so še posebej dobri 
v povezovanju z vsemi drugimi bitji, ne samo z ljudmi, in so 
lahko z njimi komunicirali. Pri tem je bil glavni del njihove 
vloge pomagati plemenu, da je še naprej živelo v spoštljivem 
odnosu s svetom okoli sebe. Z odmikom od šamanizma smo 
izgubili to zdravo vodstvo in modrost.  Moramo ju dobiti nazaj! 

Vendar se ne moremo vrniti k takratnemu načinu življenja. 
Kakšna je torej rešitev?
Res je, vsi se ne moremo vrniti k načinu življenja lovcev in 
nabiralcev. To preprosto ni realno, razen če bi se pojavil ka-
kšen katastrofalen virus, ki bi izbrisal 99,99 odstotka ljudi. 
Vendar to ni bistvo. V staroselskih kulturah obstajajo izvorna 
animistična načela in prakse, ki so skupna vsem tem kultu-
ram. Včasih jih imenujejo izvorne matrice ali izvorna navo-
dila. Gre za starodavne arhetipske vzorce zdravja. Vzorce, po 
katerih lahko živimo. Animisti so običajno zelo praktični in 
jih ne zanimajo dogme, temveč tisto, kar deluje. Te kulture so 
vedno prevzele ta izvorna načela in prakse ter jih nato prila-
godile in uporabile v času in okolju, v katerem so živele. To 
lahko storimo tudi mi – da se ponovno spomnimo teh izvor-
nih navodil in poiščemo načine, kako jih uporabiti v času, v 
katerem živimo zdaj.

Uničujemo svet okoli sebe in živimo 

v popolnoma napačnem odnosu z 

njim. Z animističnega vidika to kaže 

na globoko duhovno bolezen.
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Ali se tega lahko kdor koli nauči? Se lahko vsakdo ukvarja s 
šamanizmom ali se mora v to roditi ali “biti poklican v to”?
Res je, da nekatere kulture trdijo, da lahko postaneš šaman le, 
če se rodiš v takšno družino. Pri nekaterih drugih ne gre za 
sorodstveno linijo, temveč si izbran na poseben način, z dolo-
čenim znakom, ki je značilen za to kulturo. Spet druge kulture 
so glede tega dosti bolj sproščene. Nekateri na to gledajo zelo 
dogmatično, vendar v šamanskih kulturah v resnici ni soglasja, 
kdo lahko prakticira šamanizem.

Pomembno si je zapomniti, da smo bili večino človeške 
zgodovine animisti. Vsi so svet okoli sebe doživljali, kot da je 
poln zavestnih bitij. Vsi! Šaman je animist, ki pa lahko vstopi 
v stanje transa, spremenjeno stanje zavesti, in to doživlja še 
bolj globoko. Antropologi pravijo, da je zmožnost vstopa v 
tovrstna stanja transa univerzalna. To se ne dogaja samo v 
eni kulturi ali celo samo v nekaj kulturah. Torej, čeprav bi se 
lahko prepirali o natančni definiciji šamanizma, in nekateri 
ljudje to res radi počnejo, me osebno ne zanimajo dogme, 
temveč le to, ali nekaj deluje.

Resnica je, da lahko šamanizem prakticira skoraj vsakdo. 
Kako vem? Ker sem v preteklih letih šamanizma učil dobe-
sedno na tisoče ljudi. Tako kot pri večini veščin je tudi pri ša-
manizmu tako, da ga nekateri sicer obvladajo bolje kot drugi, 
večina ljudi pa odkrije, da so tega sposobni. Dejstvo je, da je to 
sveta, neodtujljiva pravica vsakega od nas. To nam je prirojeno. 
To nam je namenjeno. To je naše naravno stanje. V resnici je 
bolj nenaravno, če tega ne počnemo! Zato nas številne staro-
selske kulture gledajo in pravijo, da smo postali nori. Tega ne 
mislijo metaforično. Dejansko mislijo, da smo nori zaradi vse-
ga, kar počnemo, in ker nismo to, kar nam je namenjeno biti.

Kako ste postali šamanski učitelj? 
Ko sem se sredi tridesetih let končno popolnoma posvetil 
šamanizmu, se mi je zdelo, da je to zelo osebno in zasebno, 
nekaj, kar je v resnici samo med mano in Duhom (Spirit). 
Dolga leta nisem skoraj nikomur govoril o tem. Nekaj časa 
sem to delil le z manjšo skupino ljudi. Srečevali smo se en-
krat tedensko, da smo delili svoje izkušnje in se učili drug 
od drugega. Dobrih deset let je bila to zame večinoma zelo 
osamljena pot. V šamanizmu je to včasih znano kot “pot ne-
posrednega spoznanja” – učenje neposredno od Duha, brez 
fizičnega človeškega učitelja.

Nikoli si nisem mislil, da bom postal šamanski učitelj ali 
avtor. Šele sredi štiridesetih let so mi moji duhovni učitelji 
začeli govoriti, da moram stopiti v javnost in deliti, kar sem 
se naučil. Čeprav sem do takrat skoraj ves čas poučeval druge 
stvari, si v resnici nisem želel poučevati šamanizma, zato sem 
se dolga leta temu upiral. Toda moji šamanski vodniki so me 
vedno znova prepričevali in sčasoma sem popustil.

V zadnjem desetletju se je zanimanje za šamanizem si-
cer zelo povečalo, ko pa sem začel poučevati, skoraj nihče ni 
slišal zanj. In če sem povsem iskren, sem res mislil, da to ne 

bo zanimalo veliko ljudi. Toda na moje veliko presenečenje 
so ga ljudje vsrkali vase, kot da bi ribe vrnili v vodo. In zdaj 
smo tukaj.

Ste ustanovitelj terapevtskega šamanizma, ki temelji tako na 
psihoterapiji kot na šamanizmu. Kako točno deluje? 
Odmik od animizma in šamanizma nas je resnično spreme-
nil. Naše razmišljanje in doživljanje sveta okoli nas sta postala 
povsem drugačna. Zaradi tega nekateri tradicionalni načini 
prakticiranja šamanizma preprosto ne delujejo več tako dobro, 
saj so bili zasnovani za drugačne čase. Naj navedem primer. 
Zelo pomemben del šamanskega dela je priklic duše. Če pov-
zamem, deli nas samih lahko zapustijo naše telo. V tem ni nič 
čudnega, saj to počnemo ves čas. Na primer ponoči, ko spimo 
in sanjamo ali ko se ujamemo v razmišljanje o preteklih do-
godkih in podobno. Ključnega pomena pa je, da se morajo ti 
deli vrniti. Če se to ne zgodi, če se naši deli izgubijo ali ostane-
jo ujeti nekje v preteklosti, to imenujemo izguba duše.

Do izgube duše lahko pride na več načinov. Lahko se zgodi 
takrat, ko doživimo izgubo ali žalovanje. Do tega lahko pride 
tudi zaradi drugih travm. Del duše nas zapusti, ker enostavno 
ne zmore več. V primeru posttravmatske stresne motnje, ko 
ves čas obnavljamo pretekle dogodke, se s šamanskega vidika 
to pogosto zgodi zato, ker je del nas obtičal v tistih krajih in 
časih. Vzrokov za to je lahko veliko.

Izguba duše je pri šamanskem delu zelo pomembna, saj 
šamani resnično razumejo, kako lahko zaradi tega zbolimo. 
Zdravljenje tega je znano kot priklic duše. V bistvu vključuje 
sposobnost šamana, da zapusti svoje telo, najde izgubljen del 
nekoga drugega in mu ga vrne, obenem pa opravi še vsa ostala 
zdravljenja, ki so potrebna, da se to lahko zgodi.

Težava je v tem, da je sodobna kultura ustvarila še več do-
datnih zapletov. Danes je najpogostejši vzrok za izgubo duše 
ta, da dele sebe kar sami pošljemo stran, da bi tako lažje shajali z 
globoko disfunkcionalno družbo. Da bi lažje shajali z disfunkcio-
nalnimi družinami, predpisanim šolskim sistemom, da bi lah-
ko opravljali neizpolnjujoča dela v strupenih delovnih okoljih 
in podobno, se moramo sami udomačiti.

Ko se ljudje srečajo s pojmom izgube duše, ga mnogi in-
stinktivno razumejo. Na neki ravni se zavedamo, da nam 
manjkajo deli nas samih. Ker sem se upokojil, ne ponujam več 
individualnega šamanskega dela, ko pa sem ga še opravljal, si 
je mnogo ljudi želelo priklicati dušo. Vendar sem ugotovil, da 
tradicionalne metode pogosto niso delovale tako dobro, kot bi 
morale, in številni šamani, s katerimi sem se v tem času pogo-

Omejitev psihoterapije je lahko 

ta, da v veliki meri ostaja znotraj 

človeškega mehurčka in povsem 

odrezana od narave.
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varjal, so prišli do iste ugotovitve. Včasih so sicer delovale odlič-
no, pogosto pa so bili učinki le delni ali kratkotrajni. Več let sem 
raziskoval vzroke za to in kaj lahko s tem storimo.

Težava izvira iz dejstva, da smo sestavljeni iz različnih de-
lov sebe. To pomeni, da si nekateri naši deli morda želijo nazaj 
svoje izgubljene dele duše, vendar so lahko drugi deli nas samih 
zaradi tega zelo zaskrbljeni, saj so bili prav oni tisti, ki so jih 
poslali stran. Recimo, da smo v otroštvu izgnali sposobnost biti 
ranljiv, ker to za nas takrat ni bilo varno. Ali pa smo, da smo se 
lažje vklopili v okolico, poslali proč dele sebe, ki so lahko spon-
tani, srečni, odločni in podobno. Tako smo postopoma obliko-
vali svojo osebnost, svoj način bivanja, ki se je nadaljeval tudi v 
odraslem življenju in ki je postal osnova našega življenja. Ko je 
naša osebnost soočena z možnostjo, da se izgnani deli vrnejo, je 
seveda zaskrbljena. Skrbi jo, kako bo to vplivalo na naš odnos s 
partnerjem, družino, šefom v službi. In čeprav bo priklic duše 

morda deloval, pa obstaja verjetnost, da rezultati ne bodo trajali 
dolgo, če pred tem ne naslovimo tudi tega.

Tu pride na vrsto psihoterapija, ki pri tem lahko res ogromno 
ponudi. Vsi psihoterapevtski pristopi, ki delujejo na globljih 
ravneh, prepoznavajo, da imamo različne dele sebe, in so vešči 
pogajanja z njimi. Odkril sem, da obstaja ogromna razlika, če 
pred priklicem duše vsaj nekaj časa posvetim tudi temu. To je le 
en primer, kako si lahko šamanizem in psihoterapija pomagata.

Osnovna ideja torej je, da šamanizem in psihoterapija bolje 
delujeta skupaj?
Da. Delno je bila ideja tudi ustvariti prostor, kjer bi ljudje 
lahko raziskovali, kaj se lahko šamanizem in psihoterapija 
naučita drug od drugega. V šamanski skupnosti je kar ne-
kaj ljudi, ki se zgrozijo ob omembi psihoterapije. In seveda 
obstajajo tudi psihoterapevti, ki šamanizem zavračajo kot 
nekakšno arhaično različico psihoterapije. Po mojih izkuš-
njah je oboje napačno. Resnica je, da lahko šamanizem in 

psihoterapija drug drugemu veliko ponudita in se drug od 
drugega veliko naučita.

Veliko ljudi enači šamanizem s psihedeličnimi drogami, zlasti 
ajavasko. So te nujne za doseganje šamanskega transa? 
Kategorično ne. Obstaja veliko načinov, kako vstopiti v sta-
nje transa, ki se uporablja pri šamanskem zdravljenju, ki ga 
pogosto imenujemo šamansko potovanje. Sicer obstaja nekaj 
šamanskih kultur, ki v veliki meri uporabljajo rastlinske ali 
druge halucinogene snovi. Vendar je to le eden od načinov 
delovanja, ki sicer po svetu ni tako pogost. Veliko pogoste-
jša je uporaba šamanskega bobna ali ropotulje. Drugi nači-
ni vključujejo druga glasbila, na primer didžeridu, pa tudi 
postenje, ples, petje, ponavljajoče se gibe, kot sta skakanje 
in zibanje, in podobno. Vse to so samo sredstva za dosego 
cilja – bistvo je šamansko potovanje, ne pa da se oklepamo 

orodij, ki jih potrebujemo, da pridemo tja. Torej ne, povsem 
napačno je enačiti šamanizem z uporabo drog.

Nekateri pravijo, da se lahko šamanizma naučimo le od avtoh-
tonih kultur. Kaj menite vi?
Staroselskim kulturam dolgujemo izjemno hvaležnost, 
da so šamanizem in animizem ohranile tudi v sodobnem 
času. S tem so ohranile znanje, ki ga bomo potrebovali, če 
se želimo prebiti skozi katastrofalno zmešnjavo, ki smo jo 
povzročili. Temu se priklanjam. Pozorni moramo biti tudi 
na prakse, ki pripadajo določenim staroselskim kulturam, 
zato moramo biti pri njihovem učenju in prakticiranju nuj-
no občutljivi za vprašanja, povezana s kolonializmom in 
kulturno prisvojitvijo. Če damo specifične prakse, poveza-
ne z določeno kulturo, na stran, pa šamanizem sam po sebi 
resnično ne pripada nobeni kulturi. Je univerzalen. Pripada 
človeštvu. Je naša sveta pravica. V resnici je naša pot, da spet 
postanemo razumni. 


