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R O Z D Z I A 

Czego nauczysz siÚ
od Jaguara?

Musisz uwierzyÊ, ĝe jesteĂ tu z jakiegoĂ powodu. Musisz uwierzyÊ,
ĝe to Ty moĝesz coĂ zmieniÊ i musisz uwierzyÊ, ĝe znajdziesz swojÈ
drogÚ!
— JAMES WEEKS, ACROSS THE KING’S RIVER
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Jaguar symbolizuje mÈdroĂÊ pochodzÈcÈ z poïÈczenia serca i umysïu.
Kiedy pozwolimy sobie nie wiedzieÊ wszystkiego, za to doĂwiadczaÊ
i kierowaÊ siÚ intuicjÈ, otworzÈ siÚ przed nami drzwi gïÚbokiego
zrozumienia sensu wïasnego ĝycia.
Drzwi do nieznanego, do tajemnicy stworzenia.
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J

akie nauki moĝesz pobieraÊ od Jaguara? Jakie aspekty w sobie rozwijaÊ? Przede wszystkim odwagÚ, moc i pewnoĂÊ siebie oraz wyznaczanie i osiÈganie celów. Stawianie sobie celów moĝe byÊ przygodÈ,
dziÚki której kreuje siÚ swoje ĝycie i korzysta siÚ z jego obfitoĂci.
To Ty jesteĂ pilotem swojego ĝycia. Ty jesteĂ kapitanem statku.
Musisz jednak zdecydowaÊ o kierunku, w którym podÈĝasz, nawet jeĂli
nie znasz jeszcze swojego celu. Wielcy odkrywcy znali kierunek, ich
okrÚty nie pïynÚïy chaotycznie po oceanie, tylko w odpowiednim czasie
dobijaïy do nowych lÈdów. Zatem — w którÈ stronÚ Ty chcesz podÈĝaÊ?

Duchowa Ăcieĝka
Jaguar ïÈczy nas z duchowym aspektem ĝycia, z jego tajemnicÈ. Inspiruje nas do ĝycia w prawdzie i bycia tym‚ kim naprawdÚ jesteĂmy. Kaĝdy
bowiem ma swojÈ ĂcieĝkÚ i potencjaï do wykorzystania. Jaguar moĝe
pomóc Ci obudziÊ ten potencjaï. PoïÈczy CiÚ równieĝ z pragnieniami
Twojego serca i z oceanem moĝliwoĂci, który istnieje wokóï Ciebie.
Ale to Ty musisz zdecydowaÊ, gdzie chcesz podÈĝaÊ i jakie cele sÈ dla
Ciebie najwaĝniejsze.
Wybieraj zatem bez lÚku, w zgodzie ze swoim sercem i kosmicznym
porzÈdkiem. Zanurkuj w gïÈb siebie, wtedy nie dasz siÚ zwieĂÊ boděcom zewnÚtrznym, które mogÈ zagïuszyÊ gïos Twojego serca. BÈdě
czujny i naucz siÚ przeznaczaÊ czas tylko dla siebie, na samotnÈ eksploracjÚ swojego wnÚtrza.
Jaguar jest nauczycielem i przewodnikiem, który przypomina o potrzebie ĝycia w równowadze, doĂwiadczania obfitoĂci zarówno w Ăwiecie
materialnym‚ jak i duchowym. Jaguar symbolizuje mÈdry aspekt nas
samych.
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Jaguar jako szaman
Wielu szamanów z Meksyku oraz Ameryki ¥rodkowej i Poïudniowej
posiada moc Jaguara. Poniewaĝ Jaguar widzi w ciemnoĂci, szaman, który
posiada jego moc, ma rozwiniÚty zmysï intuicji, jasnowidzenia i telepatii. Potrafi zobaczyÊ duchy przyrody oraz dostrzec np. chorobÚ w ciele
czïowieka i usunÈÊ jÈ z ciaïa. Trening szamana trwa co najmniej kilkanaĂcie, a nierzadko kilkadziesiÈt lat, pewne zdolnoĂci sÈ nie tyle przekazywane przez nauczycieli, ile ksztaïtowane‚ rozwijane przez adepta
pod okiem mistrzów.
PatrzÈc z innej perspektywy, moĝna powiedzieÊ‚ ĝe kaĝdy z nas ma
w sobie moc Jaguara: szamana, uzdrowiciela i nieustraszonego wojownika. To silne archetypy, aspekty naszej istoty, wzorce zachowania,
które sÈ ukryte w gïÚbinach nazywanych przez szwajcarskiego psychiatrÚ Carla Gustava Junga nieĂwiadomoĂciÈ zbiorowÈ. Te archetypy
przejawiajÈ siÚ w postaci róĝnorodnych mitów, sztuki, rytuaïów i przekazów ustnych w kulturach rdzennych mieszkañców wszystkich Ameryk, ale równieĝ w innych kulturach Ăwiata (w tym przypadku Jaguara zastÚpuje inne zwierzÚ symbolizujÈce moc).
TRZY ASPEKTY JAGUARA:
1. Fizyczny — dziki, niezaleĝny i silny kot, mistrz polowania i prze-

trwania.
2. Intrapersonalny — symbol naszej wewnÚtrznej mocy, odwagi,

pewnoĂci siebie, archetyp szamana, wojownika i uzdrowiciela.
3. ZewnÚtrzny — nauczyciel, przewodnik i opiekun; ten, który uczy

i ochrania.
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Nauka przetrwania
Jaguar nauczy CiÚ‚ jak przetrwaÊ w kaĝdej ĝyciowej sytuacji‚ jak zadbaÊ
o najbardziej podstawowe potrzeby ĝyciowe, jak zapewniÊ sobie dobrÈ
sytuacjÚ materialnÈ i finansowÈ. Nauczy, jak zachowywaÊ siÚ asertywnie, stawiaÊ granice, szanowaÊ i akceptowaÊ siebie, poruszaÊ siÚ w ĝyciu
pewnie, z poczuciem wïasnej wartoĂci i godnoĂci. Z jego wsparciem
dowiesz siÚ‚ jak pewnie pïynÈÊ w swoim kierunku, tym najlepszym
z najlepszych w oceanie moĝliwoĂci. Jaguar pomoĝe Ci osiÈgaÊ cele.
DziÚki niemu nauczysz siÚ wytrwaïoĂci i cierpliwoĂci, a to jest potrzebne
w realizacji zamierzeñ. Pomoĝe Ci on utrzymaÊ motywacjÚ na wystarczajÈcym poziomie, aby dopiÈÊ swego.

Samopoznanie
Poznasz lepiej samego siebie. Swoje Ăwiatïo i cieñ. Poznasz ograniczajÈce CiÚ lÚki i nauczysz siÚ je przeksztaïcaÊ w paliwo mocy. Nie wszystkie oswoisz od razu, praca z nimi moĝe Ci zajÈÊ trochÚ czasu. Jednak
jeĂli zastosujesz zasadÚ maïych kroków i bÚdziesz oswajaï lÚki stopniowo, ich intensywnoĂÊ w koñcu siÚ zmniejszy.
Jaguar nauczy CiÚ równieĝ uczciwoĂci w postÚpowaniu i szczeroĂci
wobec siebie i innych; dowiesz siÚ teĝ‚ jak pielÚgnowaÊ w sobie wolnoĂÊ i dzikoĂÊ oraz jak ĝyÊ‚ kierujÈc siÚ sercem. JeĂli czujesz, ĝe ĝyjesz
w chaosie, Jaguar pomoĝe Ci znaleěÊ ĂcieĝkÚ, której dotychczas nie
dostrzegaïeĂ. Podpowie‚ od czego zaczÈÊ, aby zaprowadziÊ porzÈdek
i równowagÚ w ĝyciu.

Jaguar jako przewodnik
Jaguar jest mistrzem w poruszaniu siÚ w ciemnoĂci. PatrzÈc z perspektywy psychologicznej, ciemnoĂÊ symbolizuje naszÈ podĂwiadomoĂÊ —
tÚ czÚĂÊ psychiki, która na co dzieñ jest niedostÚpna. PodĂwiadomoĂÊ
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to kopalnia wiedzy, w której zapisane sÈ nasze wspomnienia, ale równieĝ: stïumione emocje, instynkty, niezrealizowane pragnienia i marzenia. Wszystko to, co zepchnÚliĂmy, wymazaliĂmy ze ĂwiadomoĂci.
W tej psychicznej „otchïani”, w ciemnym lesie naszej psychiki przebywajÈ nasze „duchy” przeszïoĂci‚ czyli to, z czym siÚ nie poĝegnaliĂmy,
czego nie wybaczyliĂmy, nie uzdrowiliĂmy w sobie etc. Tu mieszkajÈ
równieĝ nasze „demony” lÚku i strachu, które uniemoĝliwiajÈ nam
korzystanie z wïasnego potencjaïu.
W ciemnym lesie ïatwo mieÊ omamy wzrokowe i sïuchowe. W jednej chwili moĝe nas przestraszyÊ szelest liĂci, a wzrok pïata nam figle.
Wydaje siÚ nam, ĝe widzimy wpatrujÈce siÚ w nas oczy albo postaÊ
czyhajÈcÈ w oddali. To tylko nasza wyobraěnia. Albo… Jaguar, który
na nas czeka i zaprasza w podróĝ po mrokach wïasnej psychiki.

Ciemny las
Dopóki nie poznamy naszego wewnÚtrznego lasu, nie spotkamy siÚ oko
w oko z naszymi lÚkami, nie uda nam siÚ aktywowaÊ mocy, odwagi
i pewnoĂci siebie. Im bardziej unikamy swoich lÚków, tym wiÚkszÈ
majÈ nad nami wïadzÚ. Nadal mogÈ siÚ czaiÊ w naszym lesie. Warto wiÚc
rozprawiÊ siÚ z naszymi lÚkami. Niczym Jaguar trzeba zapolowaÊ na nie
i symbolicznie je zjeĂÊ. Innymi sïowy — przetransformowaÊ lÚk w moc.
DziÚki temu wyjdziemy poza strefÚ wïasnego komfortu‚ czyli bezpieczne
dla ego terytorium. Obudzimy w sobie ducha przygody, naturalnÈ potrzebÚ rozwoju, doskonalenia siÚ i korzystania z peïnego potencjaïu.
Rozprawienie siÚ z lÚkami moĝe nam zajÈÊ miesiÈce, a nawet lata.
Czasami ten proces powinien odbywaÊ siÚ pod okiem psychoterapeuty,
który zapozna CiÚ z róĝnymi technikami terapeutycznymi. Ta ksiÈĝka
moĝe CiÚ zainspirowaÊ do takiej psychoterapii lub do samodzielnej
pracy nad sobÈ. Proces zmiany zaleĝy od Twojej osobistej motywacji,
od poprzednich doĂwiadczeñ zwiÈzanych z rozwojem osobistym oraz
od momentu w ĝyciu, w którym siÚ znajdujesz.
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Wyobraěnia i lÚk
Z pomocÈ Jaguara nauczysz siÚ wchodziÊ do wewnÚtrznego lasu swojej
podĂwiadomoĂci, by spotkaÊ siÚ oko w oko z tymi lÚkami i duchami
przeszïoĂci, z którymi bÚdziesz gotowy siÚ skonfrontowaÊ. Któĝ baïby
siÚ kroczyÊ nocÈ po lesie, majÈc u swojego boku tak potÚĝnego opiekuna‚ jakim jest Jaguar? W towarzystwie tego zwierzÚcia krok po kroku
oswoisz i przetransformujesz swoje lÚki. Nauczysz siÚ dystansowaÊ od
nich, obserwowaÊ je i zauwaĝaÊ, kiedy wyolbrzymiasz danÈ sytuacjÚ
i patrzysz na niÈ przez lÚkowy filtr.
W ciemnym lesie wszystko wydaje nam siÚ bardziej przeraĝajÈce‚
niĝ jest w rzeczywistoĂci. PamiÚtasz, gdy jako dziecko po obejrzeniu
jakiegoĂ mrocznego filmu baïeĂ siÚ zasnÈÊ w ciemnym pokoju? BaïeĂ
siÚ, ĝe potwór wystawi swojÈ paszczÚ zza firanki i CiÚ zje. Wyobraěnia
potrafi pïataÊ nam figle, poniewaĝ mózg nie odróĝnia fikcji od prawdziwego obrazu. To dlatego w naszej podĂwiadomoĂci peïno jest treĂci
pochodzÈcych ze strasznych filmów, ksiÈĝek czy historii opowiadanych
nam przez dziadków. To fikcja, ale mózg tego nie wie.

RozpoczÚcie podróĝy
Czas, abyĂ staï siÚ Jaguarem swojego ĝycia. Moc jest w Tobie i pora jÈ
aktywowaÊ. PamiÚtaj, aby nie wykorzystywaÊ swojej mocy do manipulowania innymi luděmi. Droga Jaguara to ĝycie w prawdzie, to szacunek do siebie, do drugiego czïowieka i caïej planety. Jaguar to ten,
który nie boi siÚ mieÊ otwartego serca. Jaguar to Ty, ja i kaĝdy‚ kto
decyduje siÚ na obudzenie swojej odwagi, mocy, pewnoĂci siebie i peïnego potencjaïu. Przed TobÈ kolejne rozdziaïy — trening Jaguara.
Dobrej podróĝy!
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OTO ZESTAW CECH, KTÓRE JAGUAR
POMO¿E CI OBUDZIm W SOBIE:
x
x
x
x
x
x
x
x

pewnoĂÊ siebie,
odwaga,
osiÈganie celów,
szybkoĂÊ,
niezaleĝnoĂÊ,
samowystarczalnoĂÊ,
chodzenie wïasnymi drogami,
wytrzymaïoĂÊ,

x
x
x
x
x
x
x

cierpliwoĂÊ,
przywództwo,
wewnÚtrzna mÈdroĂÊ,
otwarte serce,
moc,
przetrwanie,
wytrwaïoĂÊ,
x intuicja.

mwiczenie. Praca z Jaguarem

Wybierz jednÈ z ilustracji Jaguara zamieszczonych w tej ksiÈĝce‚
najlepiej tÚ, która CiÚ najbardziej przyciÈga.
1. Jakie myĂli przychodzÈ Ci do gïowy, kiedy patrzysz na Jaguara?
2. Popatrz w jego oczy, co czujesz? Jakie emocje? ObawÚ, lÚk,

ciekawoĂÊ, fascynacjÚ…?
3. Wszystko, co myĂlisz o Jaguarze i co czujesz do niego,

jest projekcjÈ pochodzÈcÈ z Twojego wnÚtrza. JeĂli czujesz:
x FascynacjÚ i zainteresowanie, oznacza to, ĝe jesteĂ gotowy
na obudzenie w sobie mocy, pewnoĂci siebie i innych cech
Jaguara.
x ZïoĂÊ, agresjÚ — zapytaj siebie‚ czy przypadkiem nie czujesz
jej wobec jakiejĂ osoby z Twojego otoczenia albo w stosunku
do samego siebie? A moĝe denerwuje CiÚ marazm w Twoim
ĝyciu i pragniesz zmiany?
x LÚk i obawÚ — jakiĂ aspekt Ciebie boi siÚ zmiany, wyjĂcia
ze strefy komfortu. ByÊ moĝe boisz siÚ wïasnej mocy?
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