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A SÁMÁN BÖLCSESSÉGKÖR
ALAPÍTÓ NYILATKOZATA

Az összes tradicíóknak, az összes népeknek, az összes sámán
(táltos) képviselőknek, tisztelettel a Földünknek, ami a Nagyanyánkat jelképezi és az Égünknek, ami a Nagyapánkat jelképezi.

DRÁGA FÖLDÖN ELŐ TESTVÉREINK,
Sámán gyógyítók és tanítók Europában, mi tapasztalattal
rendelkezö férfiak és nők vagyunk és a Jurai hegyekben
talákoztunk.
Hűséges a régikori bölcsességhez, ez az elsö alkalom hogy
összejövünk egy Bölcsesség Körében.
Személyes útjaink megtalálhatóak a sámánizmusban ami
visszakapcsolódik a régi ősi bölcsességre a kereszténység előtt,
tisztelve Földünket, Égünket és az összes Szellemeket.
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Mivel, ez az Ősi Bölcsesség megtaláható az összes europai
népeknél. Sokáig titkosan maradt hogy a hatalmon lévök ne hogy
elpusztítsák.
A TUDATOSSÁG ÉBREDÉSE eredeti, az emberiség elsö
időszakának eredménye, újra megjelenik manapság ez a jelenség,
ami nagyon fontossá és jelentössé válik.
Közöttünk még néhányan követik a még mindig életben lévő
europai sámán tradicíókat.
Mások kaptak a különbözö részén élő elsö népektől oktatást
aminek a segitségével felébredhetett az ősi memóriájuk.
Éppen ezért a Tradicíónknak és a praktikánknak sokféleségében lettrejött tisztelve őseinkhez méltóan, eldöntöttük a Bölcsesség Kör megalapítását ami megtestesiti az Europai Sámánizmust.
ENNEK A KÖRNEK A MEGALAPÍTÁSÁHOZ
kívánjuk érvényesiteni :
 Az univerzális gyakorlatainkat,


A tesvériességet a Tradicióinkban és sokszínűségüket,

 A szükséges kiegészítést a különféle europai népekkel,
 Azt a feladatot hogy hídakat épitsünk az összes többi
hagyományokkal és népekkel Földünkön,
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 A fontosságát a dialogusnak azokkal akik képviselik a
földünk sokféle tradicíóit Europában és mindenhol a világban,
 Az akaratunkat hogy szereplői lehessünk egy összes
sámán tradicíós világrendezvény megalapitásának,

 Kivánságunkat, hogy Europában sugározzuk a Sámán
Bölcsességet,
 Kötelezettséget hogy átadjuk az összes testvéreinknek
minél gyorsabban a mélyebb tudatosságot a Földünknek aki a
Nagyanyánk és az Égünknek aki a Nagyapánk, és eltüntetni
azokat a veszélyeket amik fenyegetik földünket.

Büszkék és szerények vagyunk hogy összehoztuk az első
népek nagy Bölcsesség Körét.
Több mint negyven éve az első sámánoknak köszönhetöen
Europában, praktikáink újból életre keltek az europai népeknél.
Ezzel a tesvéri nyilatkozattal, szeretnénk megmutatni
elkötelezettségünket és hozzájárulni hogy a népünk megtalálja a
Bölcsesség útját ami össze van kapcsolódva az egyszerüséggel és
a hiteleséggel.
ELDÖNTÖTTÜK hogy rendezünk Europában egy nagy
találkozót. Három nap és három éjszaka alatt a legnagyobb
létszámú szertartásokat tartunk.
Ezeken a szertartásokon keresztül :
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Megemlékezünk az őseink szelleméről, akik ugyanigy
megemlékeztek rólunk,
Megtiszteljük Földünket aki szeret bennünket,
Megköszönjük az Égnek aki megszentel bennünket,
Hogy szeretet legyen szívünkben,
És ez a szeretet felébressze a mások szívét is.

Ebben a riasztó periódusban ahol Földünk szenved testében,
csontjaiban és vérében, nagyon fontos megemliteni, hogy mi, a
gyermekei, megemlékezzünk és résztvegyünk minél több
testvérünkkel együtt.
Hogy a Bölcsesség Kör, ahol nincs kezdet és nincs végzet
csiráztasson egy új fát az Ég és Föld és a Föld és Ég között.
Meghívjuk összes testvéreinket hogy jöjjenek velünk ebbe a
Körbe hogy ez a fa megnövekedjen és hogy tanúskodjon a
tesvéries világról, ami összeköti az összes népet, és megengedi
egy közös nyelvnek használatát, a szíveknek beszédét.

Béke a Földön !
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A BÖLCSESSEGKÖR MANIFESZTUMA

HŰSEGES A MEGALAPÍTÓ ÉRVEIHEZ, körünk 2008 óta
rendez egy nagy ünnepi hangulatú Sámán találkozót, ami
nagyon sok ember találkozója minden év tavaszán.
Ezenkívül a fesztiválon kivül, fontos volt hogy megírjuk ezt a
manifesztumot, hiszen ennek segitségével egyre többen
megismerhetik a Sámánizmust és céjait.
A Sámánizmus ősi-hagyományos, régies és univerzális : ősihagyományos mivel apáról fiúra szállt, régies, mivel az emberiszületés óta létezik ; és univerzális mivel millió évek óta összefogta a föld összes kontinensének és kulturájának hivőít.
Europában az arheologia bebizonyitja a nagyon régi sámánok
és a sámánizmus létezését.
Késöbb, ahol életre kelt a Kelták körül, akik örökölték az ősi
kelta szokásokat és életbe tartották ezt az europai sámánizmus
hagyományát, egészen a Rómaiak és a keresztények megérkezé-7-

séig és még utánna is. Földünk más részén, a három Amerikai, az
Ázsiai, az Afrikai és az Óceániai, a sámán szokások megmaradtak, gyakran egészen a mai napjainkig tanúskodnak a bölcsességröl amire a világunk szomjas.
A Sámánizmus létezett minden központi civilizáció elött és
forrásai a bölcsességnek, a gondolkodásnak, a tudománynak, a
vallásnak és az orvostudománynak ahogy ma ismerjük
napjainkban.
A Sámánizmus ahogy most átéljük manapság, és ami
összefogott bennünket ebben a Körbe, szeretne tanúskodni,
arról hogy adjon mindenkinek egy olyan lehetőséget, hogy
kitárulják b e l ső, intim, egyedülálló, különféle spirituális
világokat és hogy összekapcsolják az isteni, a szentelt
élőlényeket, akik kiválasszák saját maguktól azt, amiben hisznek.
A Sámánizmus soha sem akart és nem lehet sem vallás, sem
egy nehéz intézmény, minden kritizálás ellenére, nem épitett sem
egy szellemi hitre, sem egy hierarhikus leparancsolt dogmára ami
itt nem létezik. Az alapítványai tapasztalatokból állnak, egyrészt
az élők kapcsolata a láthatatlan világokkal, a legtöbb esetben
kapott amit úgy hivunk bevezetést. A szándéknak a birtoklása
egy másik alapítóeleme ennek.
A Sámánoknak igy lehetöségük van az utazásokra a belsö
tudatukkal és természetesen az apróbb világokban hogy tudjanak
beszélgetni a szellemekkel. Ez így, az ő definíciójuk.
Ezek a szellemek különfélék és sokfélék, az élet jelképei : az
ősök, a természet szellemei, mindenféle állatok, növények, kövek,
útmutatók és lelki tanítómester és a bölcsességet sugárzó lények
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akik a fények világában élnek. Minden Sámánnak meg vannak a
saját szellemei akikkel mély és erös kapcsolatot tartanak.
Ezeken a találkozásokon és dialogusokon keresztül a szellemekkel a Sámánok elsajátítják különféle funkciójúkat mint a gyógyítást, az üzenetküldést a világok között. Átadják és tanítják a
régi teknikákat amik precíz logikákra és törvényekre támaszkodnak, ami igy megengedi - aki igazából szeretné megkapni a támogatást és a szükséges segitségeket - hogy maguktól is meggyógyuljanak és kiválasztják az életük irányítóját.
Napjainkban nagyon sürgős hogy ismételten megtaláljuk a
kontaktust a Földünkkel, az Égünkkel, a Szellemekkel és a mi
fényből álló testünkkel akik mindannyian az apróbb világokból
tanítják nekünk az univerzum egységes törvényeit az egészségről
a harmóniáról. Ezek nélkül az emberek az élet árváivá vállnak.
Létezni és léteznünk kell, mint azok a száműzöttek akik
elvesznek a szenvedés labirintusában, az élők perverziói és a
domináló civilizáció okozta pusztításai után : mi többet nem
akarjuk, nem szeretnénk és nem leszünk rá képesek.
Ez azt jelenti hogy szolgálni a tudományos és racionális
értékeket, segíteni a haladást és az emberi jólétet : ez nem egészen
igaz, mivel az emberiség választotta hogy engedelmeskedni fog
elsősorban a hatalom gazdagodásnak és a hiúságnak, melyek
gyakran az élet céljaivá vállnak. Ezek nem a mi céljaink...
Most már ez megfelelő lenne hogy visszaszerezzük, résztvegyünk és használjuk szövetségeseink és a sámán eszközök, a
nyitása a szívünk kapacitásának és megkülönböztetésének, hogy
végre megszülessen az inspirált emberiség a Szellemek Bölcsessé-9-

gével. A « mi » azt jelenti hogy a Körünk tagjai és azokat a személyeket is akiket érdeklik ezek a célok.


Hogy résztvegyünk és hozzájáruljunk határaink szerint, a
tudatos emberiség megszületéséhez, mi a Bölcsesség Kör
Sámánjai olyan etikai és gyakorlati értéket alapítunk amikkel
újból megtaláljuk a kapcsolatot a Földdel, az Éggel és a hűséges
emberiséggel.

MEGBECSÜLNI A FÖLDET ES AMI LÁTHATÓ :
 A tisztelete a Földnek ami az Anyánk, az Égnek ami az
Apánk, a Szellemeknek és az összes előlényeknek : a Testvéreinknek, az állatoknak, a növényeknek és az ásványköveknek.

 Konkrétan az aktív támogatása azoknak, akik hozzá
járulnak ahhoz, hogy egyre jobbá válljon kapcsolatunk a Földdel
és ehhez szükséges egy nagyobb tisztelete a természetnek, több
tudatosság és felelösség a természet kincseinek felhasználásához.
 Az egység megünneplése minden fajta életformában és a
csodálata ennek a sok és gazdag látható és láthatatlan erőnek a
megnyilvánulása.
 A tudat, hogy minden eleme világunknak, ami úgy látszik
hogy ellenkező, végülis együtt jár egy nagyon dinamikus táncot
azért, hogy világunk fejlődjön.
 A tudatos és kiegyensúlyozott keresése a kétnemű energiáknak melyeket megtalálunk minden emberben.
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MEGBECSÜLNI AZ ÉGET ES AMI NEM LÁTHATÓ :
 A tudatosság hogy a létezö világ a spirituális világoknak a
gyümölcse és nem az ellentéte. Az energia mezőiböl születik meg
az anyag és a tudatosság, ami megelőzi a formát. A létező és a
spirituális világ csak egy : az anyag az « isten tömörítettsége »
vagy a « süritett fény » vagy kifejezi a legapróbb energiáját ami
forrása az élet minden területének.
 Innen következik többek között, az ember holisztikus
elképzelése miszerint egyrésze fizikai és többi része a legapróbb
energiákból áll, többek véleménye szerint, ezek halhatatlanok.
 Az érintkezés, a dialógus és a párbeszéd a legapróbb
világgal (vagy eszmei világgal) ahol élnek a spirituális lények
amiket "Szellemeknek" hivunk.
 Az átélt spirituális törvényeknek felfedezése az embereket
szolgálja és így érvényessé, lefordíthatová válnak számunkra, így
a tudatosság az emberek számára jogosulttá válik az etnikai
hozzatartozástól, az országoktól vagy a vallásuktól függetlenül,
természetesen ha ezt igazán kívánják.
 A tudatosság hogy minden rezgés és hullamosság
eredménye. Ez a reálislátomás, ismert minden időszakban és
horizonton élő Sámánok részére és napjainkban a kvantumfizika
támogatja.
 Az átélt gyógyulás és gyógyítás használata mint egy
globális (vagy holisztikus) folyamat ami négy testet érint : a
fizikai, az érzelmi, szellemi és a spirituálist. A gyógyulás inkább
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egy egészségi törvény megemésztésének felel meg és nem egy
terápiak féktelen fogyasztásának. Ez megmutatható azzal a
tudatossággal, hogy több dimenziósok vagyunk és képesek
vagyunk arra, hogy összeszedjük a kozmoszban lévő pozitív
információkat.
 A képesség hogy segitsük az embereket keresztülmenni a
spirituális világból a létező világba (amit születésnek hívunk)
vagy a létező világból a spirituális világba (amit halálnak hívunk)
és hogy kiszabaditsuk egy "részét a léleknek" amik ott maradtak
a tudatlan világban, amit alacsonyszíntü asztrális szférának
hívunk.

MEGBECSÜLNI AZ EMBERT :
 A tisztelete az alapelvnek : "Ne tegyél meg olyan dolgokat
másoknak amit te sem szeretnél megkapni !"
 Minden fizikai, pszichikai, érzelmi, szellemi vagy
spirituális agresszivitás elutasitása. Így, az is agresszivitásnak
számít a Sámán részéröl, ha kihasználja egy tagjának gyengeségét
a közösségen belül vagy azokat az embereket akik kérnek tőle
segítséget.
 Egy nyitott hozzáállás, a népek hagyományai felé,
amennyiben egyetértenek a szabadság, a méltányosság, a
testvériesség és a tisztelet alapelveivel, mint minden ország
törvényének tiszteletével.
 A gyakorlata és a elsajátítása a "rituális járásoknak" ezek
olyan szertartások melyek segítik, erösítik nyitottságukkal és
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spirituális hatásaival elkisérik az előlényeket az élet legnagyobb
fordulópontjain.
 A tisztelete minden tradicíónak akik dolgoznak azon,
hogy a szolgálás és a kiegészítés szempontjából az emberek tudatossá válljanak.
 Fejlesztése a szívböljövő figyelemnek mások felé, a dialogussal és a beszélgetésekkel hogy újból harmónia keletkezzen
ahelyett hogy a szokásszerinti domináló agresszivitás lépjen előre
megint.
 A közös célja, hogy segítse egy sugárzó világnak az
épitését, ami szabad a múlt régi békjóitól, egy olyan világnak az
épitését ahol a spirituális értékek vannak a centrumban, ahol a
segitség, a párbeszéd, az együttmüködés, a szeretet, a különbség
és a személyiség tisztelete halmozódik össze. Cselekszünk
tudatosan a békéért, a méltóságért, a testvériességért, a jó
akaratért és a tiszteletért mindenféle kreatívitás elött.
 Állandóan hozzájárul a tudatosság átalakításához és az
evolúció fokozásához : azokkal az emberekkel is akik akarnak
vagy nem akarnak megváltozni. A Sámán nem avatkozik bele az
emberek változásába, csak saját magán változtat addig a határig,
amig képes elmenni.
 Ennek a szövegnek a felhasználása a "személyes hatalom"
megtalálása és hogy segítsen azoknak akik szeretnék fejleszteni
és elsajatítani a saját hatalmukat. A Sámán nem veszi át magára
és nem kényszeríti rá az embereket "kitünőség elvárására".
Inkább inspirálja őket hogy egyedül találják meg a saját
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elvárásaikat és ne másoknál keressék ezt. Tiszteli őket az összes
életükben fontos választásukban.
 Az állandó keresése a kifogástalan magatartásnak, ami
méltóságosságot, egyenességét, a határtalanságot jelenti és követi
a Szellemek Bölcsességét akik segitenek egyrészt külön
mindenkinek, másrészt a közösségnek.
 A felismerése a müvészet értékeinek, és gyakorlásának
azok számára akiknek ez az útjuk hogy meg tudják valósitani és
hogy ki tudják fejezni belsö alkotó és varázslatos tehetségüket.
 Végezetül, az élet örömének átadása és megosztása
mindenkivel. Ami végülis, úgy találjuk hogy ez a legfontosabb és
a legkellemesebb gyümölcse az életfájának amiröl már beszéltünk
fentebb a szövegünkben.



Szabad minden politikai és vallási ideológiától, szabad minden
dogmától vagy különleges állapottól, ez a Manifesztum megírása
lettrejött közösen a Bölcsesség Kör tagjainak hozzájárulásával, a szívek
és a lelkek összefogásával, szabad és közös megegyezéssel, hogy
támogassa és elkisérje az emberiség evolúcióját a legmélyebb és
legfontosabb változásokon keresztül.
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A HAGYOMÁNYOS TRADICÍÓK SZÖVETSÉGÉNEK
BÖLCSESSÉGI KÖRE rendez minden évben egyszer
Franciaországban egy SÁMÁN FESZTIVÁLT ami öt
kontinens Sámánjait összefogja :
festival-chamanisme.com

A HAGYOMÁNYOS TRADICÍÓK SZÖVETSÉGÉNEK
BÖLCSESSÉGI KÖRE szponzorozza az europai
sámánizmus portált : eseménynaptár, blogs, forum,
ötlet, interjúk, levelek, könyvek, videók...
chamanisme.eu
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- est une marque déposée du
FESTIVAL DU CHAMANISME
CERCLE DE SAGESSE DE L’UNION DES TRADITIONS ANCESTRALES

A HAGYOMÁNYOS TRADICÍÓK SZÖVETSÉGÉNEK
BÖLCSESSÉGI KÖRE öszefogja az europai sámán tradiciók
kezdeményezésére, különösen a francianyelvü országok
képviselőit és sokféle napjainkig túlélő minden létező sámán
tradicíókat a világban.
A célja : hogy egyesitse, hogy megismertesse a különféle
tradicíókat, hogy vegye fel a kapcsolatot a világgal méltó
módon a sámán mentalitáshoz, hogy segitse és emlékezzen
egy élőtudatra és tisztelje a Teremtést...

cercledesagesse.com

Prix public / Ára : 2 €
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