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Lekkość bytu

Pierożki z borowikami przyrumienione na złocisty kolor na 

pysznym wiejskim masełku i posypane tartym serem Gra-

na Padano. Dyniowa zupa krem, aromatyczne curry i smakowi-

te azjatyckie potrawy z ryżu. Ciasta we wszystkich smakach  

i formach, pyszny pełnoziarnisty chleb z orzechami włoskimi  

i maślane rogaliki. Truskawki, domowe dżemy, miód, świeże 

figi, ciemna czekolada z nadzieniem malinowym, kieliszek wina 

Rioja. Co za szczęście, że nasze ciało pozwala nam jeść i pić! 

Jedzenie jest dla mnie po prostu czymś wspaniałym!

Niniejsza książka nie opisuje diety, nie ma w niej liczenia 

kalorii. Dietę poznaje się po tym, że człowiek pyta, kiedy ona się 

skończy i kiedy będzie mógł wreszcie znowu normalnie jeść. 

Jednak w przypadku szamańskiego postu zawsze je się normal-

nie, gdyż kalorie nie mają znaczenia, w ogóle nas nie interesu-

ją. Dlatego nadaje się on do codziennego zastosowania, nawet 

jeśli nie macie czasu na uprawianie sportu. O wiele ważniejsze 

jest jedzenie i cieszenie się życiem bez odczuwania skruchy  
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i bez poczucia winy. Nie ma tu żadnych zakazów. Korzystacie  

ze wszystkiego i żyjecie, naprawdę żyjecie!

Jak więc schudnąć? Czyż nie wszyscy pragną czerpać przy-

jemność z jedzenia? Odpowiedzią jest szamański post. 

Przyjemnie jest jeść, lecz równie przyjemnie jest nie jeść 

niczego, doświadczać uczucia pustki i nicości, które pojawia się 

wtedy, gdy pijesz tylko świeżą, pyszną wodę i przepłukujesz się 

nią, czyścisz... To nie jest sprzeczność.

Pusty żołądek i jelita wyhamowują organizm, przynoszą 

odpoczynek, chwilę na refleksję i przemyślenia, spokój i wyci-

szenie – jak również dają możliwość oczekiwania na kolejny 

pyszny posiłek, który będzie smakować nam jeszcze bardziej.

Tym, co odróżnia tę książkę od wielu innych o odchudzaniu 

i zdrowiu, jest to, że opisuje ona prastare i sprawdzone sza-

mańskie oraz duchowe metody, które są bardzo skuteczne. Ta 

lekkość bytu, ta błogość w ciele i na duszy, jaką możemy dzięki 

nim osiągnąć, jest w tym wszystkim czymś najpiękniejszym –  

a ja po prostu chcę tę wiedzę przekazać dalej. Ale wszystko po 

kolei.
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Uciec z pułapki – ale jak?

Dla mnie wszystko zaczęło się wtedy, gdy byłam w ciąży z  bliź-

niakami. Standardowo – przybrałam na wadze i po porodzie po 

prostu nie mogłam zrzucić dodatkowych kilogramów. Muszę 

przyznać, iż podobało mi się to, że byłam pulchna w trakcie cią-

ży i później, podczas karmienia piersią. Czułam się wtedy cu-

downie, piękna jak bogini płodności.

Ale gdy moje córki miały około 2,5 roku i widziałam na swo-

ich rękach i brzuchu takie same tłuste wałeczki jak u nich – tyle 

tylko że u mnie nie była to dziecięca pulchność – nie uważałam 

już puszystości za coś boskiego. Stało się dla mnie jasne, że cza-

sy, w których ważne było dla mnie posiadanie większej masy 

ciała do noszenia i karmienia piersią dzieci, dawno temu minę-

ły. Czułam się w moim ciele niekomfortowo i już nie miałam się 

za kogoś pięknego – wręcz przeciwnie.

Jednak zrzucenie wagi wcale nie było tak łatwe, jak myśla-

łam. Musiałam co najmniej pięć razy dziennie otaczać się jedze-

niem i szykować posiłki, ponieważ małe dzieci stale rosną i po-
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trzebują pożywienia. A jeśli ktoś pięć razy dziennie szykuje je-

dzenie dla dzieci, sam również pięć razy dziennie podjada.

Katowałam się wtedy – podobnie jak wielu ludzi – wszelki-

mi możliwymi dietami, lecz mimo to nie mogłam ruszyć z miej-

sca. Gdy liczyłam kalorie i z wielkim mozołem w ciągu kilku ty-

godni zrzuciłam parę kilo, po zakończeniu każdej kuracji odchu-

dzającej wracałam do starych nawyków. Żadna z nich mi nie 

pomagała. Częściowo z powodu osławionego efektu jo-jo za-

czynałam znów ponownie przybierać na wadze – czując się  

w moim ciele coraz bardziej niekomfortowo. Sport również nie 

pomagał mi schudnąć.

Większość ludzi wokół mnie – tak jak i ja – bezradnie wzru-

szała ramionami, mówiąc że przybieranie na wadze jest po pro-

stu częścią procesu starzenia się. Na jakiś czas dałam sobie 

spokój, ponieważ również w to uwierzyłam, i ważyłam kilka do-

datkowych kilogramów więcej. Czytałam statystyki, z których 

wynikało, że 50 procent populacji Zachodu stanowią osoby  

z nadwagą – zarówno kobiety jak i mężczyźni – a więc w rzeczy-

wistości dotyczy to co drugiej osoby. Niestety w tamtym okresie 

ja również byłam jedną z nich.
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Pulchna tusza 
to kwestia na wskroś duchowa

W poczuciu bezsilności, frustracji i rozpaczy zwróciłam się do 

moich aniołów stróżów i pomocników w świecie duchowym  

– chociaż byłam zakłopotana, kierując się do nich w sprawie  

tak błahej jak moja tusza: „Przepraszam, drodzy pomocnicy”  

– modliłam się do nich – „proszę, możecie pomóc mi schud-

nąć?”

Ich odpowiedź przyszła szybko i była krótka, zwięzła oraz 

precyzyjna: „Idź na leczniczą wędrówkę”.

„Oczywiście” – to była moja pierwsza myśl. „Dlaczego sama 

na to nie wpadłam? Właśnie ja – osoba wtajemniczona i na-

uczycielka szamanizmu”.

„Cóż, często jest tak, że widzisz drzewa, ale nie widzisz lasu” 

– odpowiedzieli moi pomocnicy, śmiejąc się szelmowsko.

Podczas leczniczej wędrówki (ang. medicine walk) masze-

rujesz od wschodu do zachodu słońca albo po prostu przez kilka 

godzin. I pościsz. Woda jest dozwolona, ale nie wolno jeść. Nie 

zabierasz ze sobą komórki ani książki, ponieważ oczyszczasz się 

również mentalnie. W takim poście chodzi o to, że nasze zmysły 
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nie są rozpraszane przez jedzenie, w wyniku czego można  

w pełni zanurzyć się w świat duchowy. 

O mojej pierwszej leczniczej wędrówce opowiadam na 

stronie internetowej: www.lisarainbow.com/medizinwande-

rung.html

W trakcie takiej wędrówki ścieżka może poprowadzić cię  

z dala od istniejących szlaków, wprost na łono przyrody. Czujesz 

uzdrawiające bicie serca Ziemi, dostrzegasz istnienia z biosfery 

świata, które cię prowadzą. Czytasz w księdze natury, więc za-

uważasz co chcą ci powiedzieć napotkane kamienie, liście  

i zwierzęta. Pozwól im, by zabrały cię do miejsc, w których mo-

żesz naładować się energią – tą życiową, która nie ma nic 

wspólnego z jedzeniem. W ten sposób otrzymasz odpowiedzi 

na pytania, a czasem nawet wizje.

Ze mną też tak było. W myślach widziałam siebie tak szczup-

łą i sprawną jak przed ciążą. Aby to osiągnąć, powinnam oczyś-

cić się mentalnie i emocjonalnie – taka była wskazówka ze 

świata duchowego.

Musiałam też zastanowić się nad tym, co naprawdę karmi 

moje wnętrze, odżywia mnie. Uświadomiłam sobie, że zamiast 

wypełniać wewnętrzną pustkę jedzeniem, muszę na nowo połą-
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czyć się z moim duchowym „ja”, ponieważ w ciągu kilku lat po 

narodzinach bliźniaków utraciłam je – nie nagle, ale stopniowo.

Gdy człowiek musi całkowicie poświęcić się dzieciom – kar-

mienie piersią, przewijanie, podtrzymywanie, noszenie, kąpa-

nie, odżywianie, ubieranie, rozbieranie, kładzenie spać, tulenie 

i uspokajanie – może łatwo zapomnieć o sobie. To samo doty-

czy oczywiście również dzieci starszych. Jak i wszystkiego, co 

jest dla ciebie bardzo absorbujące, np. pracy zawodowej.

Potrzebowałam więc wewnętrznej kontemplacji i czasu dla 

siebie – wówczas moja dusza wystarczająco nasycała się tajem-

nicami oraz cudami życia i nie musiałam już rekompensować 

sobie ich braku pożywieniem. Uświadomiłam sobie, że waga 

ciała jest kwestią na wskroś duchową, dlatego ograniczenie jej 

wyłącznie do tułowia byłoby bardzo powierzchownym potrak-

towaniem tego zagadnienia.

Zwróciłam się więc w kierunku tego, w czym zostałam wy-

szkolona, ku temu, czym od tak dawna się zajmowałam: technik 

szamańskich i duchowych. Dzięki tym prastarym metodom 

uzdrawiania znalazłam drogę powrotną do mojej dawnej syl-

wetki – i tym samym do siebie. A najlepsze jest to, że efekt się 

utrzymał!
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Jedz wszystko – i ciesz się tym!

W niniejszej książce apeluję o swobodne podejście do tematu 

jedzenia, ponieważ to post wprowadza nas w stan równowagi 

i utrzymuje w niej – a nie liczenie kalorii. Nie znajdziecie tu 

żadnych przepisów, ponieważ możecie jeść wszystko, naprawdę 

wszystko! W samym centrum tej dżungli dietetycznej oznacza 

to wyraźne odprężenie, ponieważ lista wymagań i zakazów ży-

wieniowych jest coraz dłuższa: czasami największymi „szkodni-

kami” są cukier i tłuszcze zwierzęce, innym razem źródła węglo-

wodanów, takie jak chleb i makaron, a kiedy indziej produkty 

bogate w proteiny – na przykład mięso. Wielu ludzi zadaje so-

bie pytanie: „Co w takim razie powinno znaleźć się na talerzu?” 

– i są po prostu zdezorientowani i przygnębieni.

Jednakowoż nie ma „szkodliwej” żywności – wszystko jest 

kwestią równowagi. Na przykład w ajurwedyjskiej azjatyckiej 

dietetyce desery, a nawet kawa, są niezbędne i zdrowe dla nie-

których typów ciała. (Janakananda: Ayurveda. Die Verborgene 

Kraft der Nahrung. Schirner 2012). Nie można wrzucać wszyst-

kiego do jednego worka. Radykalne diety zazwyczaj powodują 

więcej szkód niż pożytku. A tym, którzy dręczą samych siebie  
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i całkowicie rezygnują z ulubionych potraw, grozi frustracja  

i objadanie się w celu poprawienia sobie humoru.

Nawiasem mówiąc, nie ma diety odpowiedniej dla wszyst-

kich ludzi. Jedzenie jest kwestią tak samo indywidualną jak 

pozostałe sfery życia. Podobnie opinia, że węglowodany, cukry 

albo tłuszcze są generalnie „szkodliwe”, jest nieaktualna. Do 

dzisiejszego dnia żaden naukowiec nie wie dokładnie, w jakim 

stopniu jest to rzeczywiście zgubne dla zdrowego człowieka.  

O wiele ważniejsze jest to, żeby plan żywieniowy był tak zróż-

nicowany, jak tylko jest to możliwe (patrz: dr Crystal Smith 

Spangler, Are Organic Foods Safer or Healthier Than Conven-

tional Alternatives?, A Systematic Review. Stanford University 

2012) .

Zrelaksuj się! Często sobie dogadzaj – i rób to porządnie, 

niezależnie od tego, czy chodzi o jedzenie, odpoczynek,  zwol-

nienie tempa, poszczenie czy pustkę. Kiedy jesz– to jedz, kiedy 

pościsz – pość . To bardzo proste.

W niniejszej książce, korzystając z własnego doświadczenia 

oraz mojej szamańskiej wiedzy, chciałabym opisać wszystkie 

przeszkody mogące pojawić się na twojej drodze i pomóc  

ci je pokonać. Możecie również zakupić moją płytę CD pt.  
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„Abnehmen schamanisch!” (Schirner 2015), zawierającą cztery 

wspomagające medytacje.


