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Религиозниот човек во својата пер-
цепција ја гледа природата како слика 
којашто, освен материјалното, во своја-
та позадина носи многу повеќе духовен 
материјал. Со својата мистичност, возви-
шеност, но и демонска сила, природата 
отсекогаш го восхитувала човекот, без 
разлика до кој степен на својот развој 
стигнал или во какво општествено уре-
дување живеел. Модерниот човек, сакал 
тој да признае или не, не може да остане 
рамнодушен на природата, без разлика 
што напати се обидува да ја вразуми и да 
ѝ пркоси. Не станува збор за естетските, 
спортските или хигиенските вредности 
што ѝ се припишуваат на природата, 
напротив, како што истакнува Елијаде, 
станува збор за извесно нејасно и тешко 
одредливо чувство во коешто се наѕира 
сеќавањето на обезвреднетото  религи-
озно искуство. 

Човекот никогаш не бил осамен во 
својот престој во материјалниот свет, 
отсекогаш бил интимно поврзан со при-
родата, животните и растенијата. Осо-
бено е впечатлива неговата поврзаност 
со животните што може да се воочи 
преку цртежите по ѕидовите на пеште-

рите, ритуалите поврзани со ловот и 
подоцнежните митски претстави за нив. 
Светските митологии како колективно 
културно наследство на човештвото, се 
најдобар показател за таа врска, чиишто 
остатоци се читаат во митовите, леген-
дите и верувањата. Современиот човек 
ја поседува таа инстинктивна енергија 
што претставува дел од неговиот ге-
нетски материјал, но под влијание на 
многу фактори, таа е потисната некаде 
длабоко во потсвеста. Индивидуалното 
несвесно инкорпорирано во една по-
висока сфера на организација, станува 
универзално и колективно наследство, 
станува архетип. Кога архетиповите 
како имперсонални  обрасци на енер-
гија стануваат дел од персоналната при-
рода на човекот, тогаш тие стануваат не-
гови сојузници.  Меѓутоа, архетиповите 
покрај својата позитивна страна, имаат 
и своја мрачна страна што е потисната 
и заробена. Кога така потиснатата и за-
робена енергија човекот ќе ја пушти да 
излезе од него, тогаш таа станува негов 
сојузник и помошник.

Сржта на шаманизмот, неговите 
следбеници ја бараат во убедувањето 

Ана ВИТАНОВА-РИНГАЧЕВА

Модерен шаманизам 

Современи шаманистички искуства
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дека сите ние сме дел од едно суштест-
во или сила што може да ја наречеме 
Бог, Праизвор или Космичка свест и 
дека сите живи суштества во Универзу-
мот се поврзани со една заедничка 
нишка. Современите шамани зборуваат 
за т.н. животно на силата коешто прет-
ставува силна енергија што извира од 
колективното несвесно и таа треба да се 
почитува и да се признае, за да не стане 
само сенка на човекот. Длабоката почит 
на шаманите кон животните, направила 
тие и во физичкиот изглед на човекот да 
препознаат одредно животно (во лицето, 
движењата, криците и слично). Дури и во 
метафорите што несвесно ги создаваме 
со процесот на зборување, се среќаваат 
животните: кога мајка се бори за своето 
дете, се употребува споредбата „како 
лавица“ или „како тигрица“. Човекот 
којшто е способен во себе да ја открие и 
спознае силата на животното, тој човек 
може и да ја ползува, од неа да го црпи 
физичкото и психичкото здравје.

За да ја пронајде и разбуди силата 
на животното, шаманот преку ритамот 
на тапанот влијае врз менувањето на 
состојбата на свеста, со цел човекот да 
се поврзе со шаманистичкото наслед-
ство на човештвото. Почитувачите на 
шаманизмот тврдат дека шаманот како 
архетип, потенцијално постои во секој 
човек. Ритамот на тапанот во синергија 
со свесната и јасна намера како детер-
минанта на шаманското патување, го 
водат човекот до силата на животното, 
како и до сите други животни чијашто 
сила и мудрост можат да му помогнат 
на човекот во неговото исцелување. 
Виталната енергија и креативноста кај 
човекот се активираат во оној момент 
кога тој ќе успее во себе да ја пронајде 

и разбуди силата на животното, којашто 
најчесто е заробена. Нејзиното прона-
оѓање и ослободување го прави чове-
кот способен да се движи со сигурен 
чекор кон остварување на своите цели, 
кон сопствено исцелување, но и му дава 
можност да помага во исцелувањето 
на другите. Најмаркантни примери на 
современиот шаманизам се северно-
американските Индијанци. Во тради-
цијата на индијанските народи, секоја 
од седумте основни чакри (назив за 
енергетските центри на човекот) се при-
пишува на едно тотем-животно, коешто 
за Индијанците симболизира одредена 
особина. Тоа животно го следи човекот 
низ животот и има функција на чувар, но 
истовремено му помага во лекување на 
болеста, пронаоѓање на личниот пат и 
остварување на целите.

Следбениците на шаманизмот тр-
гнуваат од идејата дека човекот како 
свесно и рационално суштество може да 
создаде живот таков каков што сака, во 
каков што верува и живот што ќе го вте-
мели во знаењето. Ако нашето знаење 
е потиснато и маргинализирано, тогаш 
нашиот живот би се засновал на знаење-
то што ќе ни го наметнат другите, а со 
тоа нашата мудрост и способноста за 
расудување ја даваме во сопствеништво 
на другиот. Потрагата по вистината и 
смислата на постоењето претставуваат 
вечни човекови стремежи, нешта кои 
човекот отсекогаш ги барал во рели-
гијата, теориите, филозофијата и раз-
ните видови учења. Иако сите овие на-
чини претставуваат солидни извори за 
спознавање на вистината, сепак шама-
нистите тврдат дека вистинскиот извор 
и одговор на сите наши прашања, се на-
оѓа во нас самите. Колку повеќе светот 
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се материјализира, толку повеќе луѓето 
стануваат свесни за тоа дека поседува-
ат внатрешна сила и енергија да им се 
спротивстават на присилно наметнатите 
закони и правила на функционирање на 
модерниот свет. Можеби тоа е причи-
ната поради којашто шаманизмот и не-
говите древни техники се враќаат како 
форма на духовно исцелување, духовен 
раст и развој што му помагаат на совре-
мениот човек да допре до длабочините 
на своето битие.

Современите практикувачи на ша-
манизмот го употребуваат тапанот како 
инструмент што помага во лекувањето 
на луѓето. Бенефитите од сеансите со 
ритам на тапанот се однесуваат на ос-
лободување од негативните последици 
од телесниот и психолошки стрес, јак-
нење на внатрешната сила и будење на 
свеста за сопствените желби и потреби 
како и покренување на сите процеси 
на лекување на човекот. Ваквиот вид 
лекување со музиката на тапанот, свои-
те корени ги има во самата природа на 
човекот. Човекот е предодреден да го 
синхронизира своето дејствување во 
согласност со ритмите што го опкружу-
ваат. Луѓето коишто живеат во големите 
метрополи опкружени со голема врева, 
постојано брзање и континуиран стрес, 
имаат забрзан ритам на животот што 
подразбира немир и постојана напна-
тост. Спротивно на нив, луѓето коишто 
живеат во мирна околина, во содејство 
во природата и далеку од наметнатиот 
стрес, имаат нормален ритам на живо-
тот. Индивидуалните сеанси со ритам 
на тапанот, претставуваат извор на ри-
там што директно влијае на клетките 
коишто брзо го ослободуваат стресот и 
насобраната негативна енергија, со што 

се јакне природната енергија којашто 
човекот неминовно ја поседува. Рита-
мот на тапанот ја буди внатрешната 
енергија, го подобрува имунитетот, ја 
враќа животната сила, нешта по коишто 
современиот човек копнее, а ги изгуби 
во трката со времето, компјутерите и 
мобилните телефони. Затоа не треба 
да зачудува фактот што многу големи 
светски корпорации ги практикуваат ва-
квите сеанси како елемент во градење-
то тимови (team building).  Позитивните 
ефекти што ги носат сеансите со ритам 
на тапанот во една група или тим се од-
несуваат на: јакнење на креативнoста и 
ослободување од стресот, јакнење на 
чувството за заедништво и тимски дух, 
интеграција на различни степени, кул-
тура и хиерархија, олеснување на отво-
рената и конструктивна комуникација 
меѓу соработниците, јакнење на моти-
вацијата и сосредоточеност кон заед-
ничките цели, пријателство и повисока 
свест за потребите на другите, насмевка 
и радост на лицето и слично. Ритамот на 
тапанот ја зајакнува синергијата во гру-
пата, ги обединува и трансцендентира 
индивидуалните интереси и ги поврзува 
и насочува кон постигнување на заед-
ничката цел.

Сите болести што го напаѓаат чове-
кот се резултат на нарушената рамноте-
жа на телото, а тоа нарушување својот 
извор го има во духовната природа на 
човечкото битие. Примитивните култу-
ри го чувствувале таквото нарушување 
за коешто сметале дека е резултат на 
духовите што имаат пресудна улога во 
зачувувањето на здравјето на поедине-
цот и неговото содејство со природата. 
Древниот шаман дејствувал за да ја вра-
ти рамнотежата на духот, притоа влегу-
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вајќи во интеракција со духовниот свет, 
преку промена на состојбата на соп-
ствената свест.

Современиот пристап на религијата 
и науката не го перципираат шаманиз-
мот како празноверие, ниту пак целос-
но го отфрлаат. Основниот концепт на 
којшто се темели шаманизмот како наука 
е фактот дека она што ние го нарекува-
ме природа или свет, всушност се сос-
тои од два дела: чувствен свет (кому му 
се пристапува преку петте сетила или 
нижи вибрации) и духовен свет (кому му 
се пристапува со „духовните сетила“ во 
повисоките слоеви на свеста или виши 
вибрации). Вишите вибрации се по-
стигнуваат преку менување на нивото на 
свеста во повисоките слоеви што се по-
стигнува преку трансот (а трансот се по-
стигнува преку ритам на тапанот, билни 
напивки, качување или намалување на 
температурата на околината, ударот со 
адреналин и др.) Бидејќи двата света се 
во постојана интеракција, шаманот е тој, 
којшто во состојба на транс, може неа да 
ја контролира и да ја користи во своја и 
во полза на оној којшто бара помош од 
него. Tокму затоа, почитувачите на ша-
манизмот тврдат дека тој е многу повеќе 
наука (бидејќи се темели на искуство што 
се практикува), отколку религија (бидејќи 
не се темели на принципот дали веруваш 
или не во неговата делотворност). Она 
што му недостасува на модерниот човек 
за да ги спознае вистинските вредности 
на шаманизмот (што подразбираат изме-
нета состојба на свеста) се: смиреност, 
знаење и дисциплина на духот. Древ-
ните искуства на шаманите со примена 
на ајаваската (ayahusca) од прашумите 
во Амазонија, денес се практикуваат во 
огромен број случаи каде што е неоп-

ходно лекување. Ајаваската содржи ДМТ 
молекул или т.н. молекул на духот, а не-
одамнешните истражувања од областа 
на хемијата покажале дека и човечкиот 
мозок содржи сопствен „наркотик“ за 
постигнување на изменета состојба на 
свеста. Dimethyltryptamin (DMT) е про-
извод на човечкиот мозок, па оттука нау-
ката се соочува со многу суштински пра-
шања од еволуционистички карактер, 
бидејќи таа супстанца е составен дел 
од многу животни и растенија коишто ја 
населуваат планетата. Ваквите прашања 
допрва ќе бидат во фокусот на светската 
наука.

Најголемиот афирматор на шама-
низмот во XX век е Карлос Кастанеда 
којшто преку своите дела: „Учењето на 
Дон Хуан“, „Одвоена стварност“ и „Пат 
во Ихтлан“ ја пренесе мистиката на ша-
маните до современиот цивилизиран 
човек. Покрај Кастанеда, шаманизмот го 
популаризира и Мајкл Харнер, автор на 
книгата „Патот на шаманот“ којшто лич-
но престојува меѓу шаманите Индијанци 
Конибо, во областа на перуанска Ама-
зонија и лично врз себе ги применува 
шаманистичките техники. Рускиот па-
рапсихолог Анатолиј Кашпировски при-
знава дека секоја ноќ му се појавува дух 
којшто го поучува како да „лекува“ и му 
ги најавува идните пациенти. Истражу-
вачите на современиот шаманизам дури 
ја поврзуваат рок-групата „The Doors“ 
како една појава којашто на своите кон-
церти предизвикува колективна екстаза. 
Таа екстаза клавијатуристот на групата 
Реј Манзарек ја објаснува на следниов 
начин: „Тоа беше откачено шоу во ша-
манска смисла, во смисла на опседна-
тоста со силите на универзумот, за што 
Џим беше способен. Морисон беше 



119

СПИСАНИЕ ЗА НАУКА, ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА И УМЕТНОСТ
ЗЕНИТ 2

како шаман којшто ги води луѓето на 
мистично патување во мрачните пре-
дели на психата. Тоа беше како Џим да 
е електрошаман, а ние, бендот на тој 
електрошаман.“6 Денешните следбе-
ници на шаманизмот зборуваат за т.н. 
југо-шаманизам, познатите здухачи во 
Црна Гора, Херцеговина, Далмација и 
Западна Србија, всушност биле шамани. 
Шаманизмот, видоизменет и модернизи-
ран се враќа на голема врата. Пример 
за тоа е познатиот шаман-учител Док-
тор Вук, којшто претставува пример за 
апсорбирано вонтелесно искуство, моќ 
за исцелување, видовитост и магија, со 
цел, младите луѓе да ги насочи на вис-
тинскиот пат.

6 https://svetosavlje.org/sr/carstvo-bozije-i-carstvo-
praznine-pravoslavlje-i-duhovnost-nju-ejdza-
pravoslavlje-i-sekte-knjiga-vii/45/

Шаманизмот денес претставува 
резултат на непресушната народна муд-
рост, но никако не би можел да се на-
метне како доминантна форма на духов-
но дејствување. Шаманите би можеле да 
дејствуваат како индивидуалци коишто 
би ги афирмирале духовните приципи 
што значат враќање на праизворот на 
љубовта, силата и вистината. Шаманите 
создаваат еден вид мостови меѓу све-
товите, тие се толкувачи на космичката 
поставеност на нештата, интеракцијата 
меѓу просторните нивоа на животот, а 
нивната основна задача е да развиваат 
силни индивидуи, способни да го про-
должат развојот на човечкиот род во 
вистинска насока.

Фотографијата е преземена од: http://nagual-uchu.com/blog/ 
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