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¿QUÈ ÉS EL XAMANISME? 
    

  La paraula "Xaman" té el seu origen en el llenguatge Tungus (Sibèria) i fa referència a una persona que fa 
'viatges' a la 'realitat no-ordinària' en un estat alterat de consciència. La pràctica del xamanisme ha estat 
present en tots els continents habitats. 
 
  Aquesta pràctica és un mètode, no una religió. Pot coexistir amb les religions establertes en moltes cultures. 
I no és un sistema de creences, està basat en experiències personals que porten a obtenir informació, 
curació o altres coses. 
 
  El practicant de xamanisme utilitza el 'viatge xamànic' amb el propòsit de diagnosticar o d'obtenir 
informació sobre els problemes que té la persona des d'un punt de vista espiritual, i amb això, provinent de 
nivells espirituals, pot proporcionar curació i/o informació útil i vital a la persona. 

 
 

¿QUÈ ÉS EL XAMANISME TRANSCULTURAL? 

   Xamanisme transcultural o ‘Core Xamanisme’, són els principis i pràctiques xamàniques que no estan lligats 
a cap grup cultural. Ha estat creat, investigat i desenvolupat pel Dr. Michael Harner PhD. (1929 - febrer 2018) 
antropòleg i practicant xamànic, i difós per la Fundació d'Estudis  Xamànics  (The Foundation for Shamanic  
Studies - FSS), fundada en 1979. 
 
  Fa centenars d'anys que una part del món va perdre el coneixement xamànic hagut principalment a 
l'opressió religiosa, el  Xamanisme Transcultural té la intenció que les persones que no viuen en comunitats 
indígenes tinguin accés al coneixement xamànic. 
 
  Cada xaman té pràctiques amb característiques pròpies de la seva cultura, però totes parlen que hi ha un 
món espiritual, totes parlen de curacions espirituals, aquests són els principis més importants que es 
repeteixen a tot el món per igual. Perquè algú sigui reconegut com a xaman, necessita treballar amb els seus 
propis Esperits de compassió i ajuda. En qualsevol modalitat es necessita invocar-los i es necessita estar en 
un estat alterat de consciència per poder comunicar-se amb ells i ser 'pont' perquè els Esperits ajudin amb 
la persona. 
 
  El Xamanisme Transcultural utilitza una metodologia molt clara i precisa, adaptada a la nostra realitat 
occidental.  
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EL XAMANISME ÉS UNA PRÀCTICA ESPIRITUAL 

 
  Des de la perspectiva xamànica, la gent que no està plena de poder espiritual té tendència a emmalaltir, a 
tenir accidents, a la mala sort, etc. Això va més enllà de la definició normal de malaltia. El xaman restaura la 
connexió de la persona amb el seu poder espiritual. Aquest poder espiritual és alguna cosa anàloga al 
sistema immunològic, en el plànol espiritual. El poder espiritual fa que la persona sigui resistent a la malaltia. 
Si algú està malalt amb freqüència, és clar que necessita una reconnexió amb el poder espiritual. Una 
persona sana, que no està malalta, pot anar "a la recerca d'una visió" per connectar-se amb el poder 
espiritual. Un dels treballs del xaman és ajudar a la gent que no està en condicions de fer això per ells 
mateixos. 
 
  El practicant xamànic sap que no estem sols. Quan un ésser humà treballa amb generositat i compassió 
per alleujar el dolor i el sofriment d'un altre ésser humà, els esperits es mostren interessats i vénen en la seva 
ajuda, s'involucren. 

 
 
 
 

EL TAMBOR XAMÀNIC COM A MITJÀ DE CONNEXIÓ 
 

   Els tambors, a través del temps, han estat utilitzats pels xamans en tot el planeta (quan no ha estat tambor 
ha estat altres instruments primordials de percussió). Tot el que es fa en xamanisme es fa perquè s'ha 
comprovat que funciona. 
 
  Durant milers d'anys, els xamans han desenvolupat el sistema més provat a través dels temps usant esperit, 
ment i cor per a guarir, juntament amb els remeis fets de plantes. Amb el temps, el sistema ha demostrat ser 
efectiu, el 90% dels xamans usen el tambor com a mitjà d'accés als plànols espirituals. L'ús del tambor i 
la maraca són els que sustenten les pràctiques en Xamanisme Transcultural (cap altra eina que porti a alterar 
la consciència).  
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C U R A C I Ó    X A M À N I C A   
 

   La perspectiva xamànica és que tota malaltia, desequilibri o desordre, sigui físic, psicològic, neurològic 
o emocional, pot tenir el seu component espiritual. El practicant xamànic treballa amb les seves ajudes 
espirituals per restablir aquest ordre. Té capacitat d'acció i d’aplicació solament amb allò que, del que li 
passa a la persona, té a veure amb la seva essència vital, la seva dimensió espiritual, 'la seva ànima'. 
 

  Bàsicament el que es fa és: i) llevar el que no pertany a la persona, i  ii) restituir el que sí que pertany, i que, 
en algun moment, fora pel que fora (la qual cosa no incumbeix xamànicament), va deixar de ser ‘força vital’ 
present i disponible pel desplegament del ser que la persona és. 
 

 
-  TIPUS DE CURACIÓ XAMÀNICA  - 

 

 
Mètode de l’EXTRACCIÓ 

 
   L'extracció és una tècnica de curació xamànica que consisteix a llevar qualsevol energia que no pertanyi 
als cossos físic/energètics del client. 
 

  Des de la perspectiva xamànica, l'energia no és ni bona ni dolenta. Aquestes energies o 'entitats' de 
l'univers simplement tracten de sobreviure i alimentar-se allí on poden, com ho faria qualsevol. Les formigues, 
no són dolentes, per exemple, però cal treure-les de la cuina per si es fiquen en la gerra de mel i l'espatllen. 
 

  Aquestes energies 'mal situades' tindran un accés més fàcil en els nostres cossos, si ens trobem en un 
estat de feblesa espiritual.  

                                    . 
 

Com saber si necessito una Extracció? 
 

   En haver-hi 'energies que no pertanyen als nostres propis cossos' que estan fent ús de la nostra pròpia 
font energètica, es pot experimentar: 
 

- Falta de poder en un mateix 
- Malalties 
- Tristesa 
- Pors 
- Cansament 
- Mancada o pèrdua de creativitat. 
 

  Aquests són alguns dels símptomes que ens alertarien sobre la necessitat d'una "Extracció". Aquestes 
manifestacions poden fins i tot tenir el seu origen en un temps molt remot, és quan sentim que aquest 
símptoma ens ha estat 'acompanyant tota la vida'.  
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RECUPERACIÓ D’ANIMAL DE PODER 

 
Què és un Animal de Poder?   
 
  El coneixement ancestral xamànic ens parla que totes les coses que hi ha a l'univers tenen vida i per això 
esperit. Així les roques, la terra, el cel, l'aigua, les plantes, i els animals són diferents expressions d'aquesta 
consciència. Obrint-nos a prendre contacte i respecte a ells es forma un equip d'ajuda espiritual que 
treballa per a l'equilibri de tot en el tot.  
 
  No és exclusiu del xaman disposar d'animals d’ajuda espiritual. Cada un de nosaltres té un animal 
particular -sinó diversos- com la seva medicina personal. Aquests esperits protectors ens ajuden tant en la 
nostra vida quotidiana com en la nostra recerca espiritual d'harmonia reforçant el poder de qui som.. 
 
Perquè necessito un Animal de Poder? 

   Tots naixem, segons la cosmovisió xamànica, amb un company espiritual en forma d'animal. Com aquest 
coneixement es va perdre en la cultura moderna, el nostre animal de poder pot deixar-nos per causa 
d'aquest oblit. Les cultures xamàniques dirien que aquest abandonament de poder ens deixa vulnerables. 
En recuperar-lo, obtens una eina molt eficaç per a estar en contacte directe amb ‘la força de univers’ i amb 
el teu ‘Jo’ més profund. 

Quins són els símptomes de la falta d’Animal de Poder? 
 
  Quan una persona no té un contacte directe amb el seu animal de poder podria experimentar les 
següents condicions:  
 

- La manca de poder/força en si mateixa  
- Estar contínuament amb malelties lleus, com refredats, migranyes… 
- La manca d’èxit en la vida, la mala sort, etc…  

 
  Aquests símptomes no sempre volen dir que hi ha una "pèrdua d’animal de poder". Per a saber-ho cal una 
consulta xamànica. 
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RECUPERACIÓ D’ÀNIMA 
 

  Qualsevol persona que hagi tingut un trauma, des de la perspectiva xamànica, pot ser que hagi sofert una 
pèrdua d'ànima. Per ànima entenem l'essència espiritual necessària en la nostra vida, que està amb 
nosaltres des de la nostra concepció fins a la nostra mort. El mètode de sanació per curar la pèrdua d'ànima 
es diu "recuperació d'ànima", un dels clàssics mètodes xamànics on el xaman va a la recerca de les parts 
de l'ànima per portar-les de nou al pacient.  
  
  La perspectiva xamànica no difereix tant de la psicologia en la concepció que quan algú pateix un trauma 
es dissocia d'això, provocant moltes vegades fins a l'oblit de l'esdeveniment. El xaman també sap que amb 
aquesta dissociació, moltes vegades aquesta part es desplaça per refugiar-se en un altre lloc menys hostil, 
quedant-se ‘habitant’ en un espai únicament espiritual, no-disponible pel desplegament del ser que la 
persona és en el dia a dia més físic i material. Això deixa a la persona vulnerable i amb menys presència per 
afrontar la vida, afeblint-li la seva força vital.  
 
  No es perd l'ànima al complert sino porcentatges determinats, fragments, parts de l'ànima. 
  
  És treball del practicant xamànic el d'anar a buscar, amb l'ajuda dels seus guies espirituals, aquestes parts 
d'ànima i portar-les de tornada.  
  
  És molt important entendre que NO es retorna el trauma que va causar la fugida, sinó la força vital d'aquest 
fragment d'ànima que se'n va anar. Un cop recuperada s'integrarà de nou en la persona perquè a partir 
d'aquest moment es pugui sentir més completa, pugui ser més ella mateixa i viure amb harmonia. 
                               . 
 
Per què m’és útil una Recuperació d’Anima?                              . 
 
     Tots hem patit traumes físics / emocionals, greus o menys greus, que possiblement han pogut causar que 
part de la nostra essència vital, per escapar del dolor, passi a ‘habitar’ únicament en un espai espiritual. 
Deixant-nos al llarg de la vida amb una sensació que ens falta alguna cosa però no sabem què és.   
  
  Accidents, abusos, perdudes d'éssers estimats poden causar una pèrdua de l'ànima. Encara que també 
algú pot treure'ns inadvertidament a través de les enveges, o li podem donar a algú com en casos de 
codependències.  
 
  També és important tenir en compte que no tots els traumes acaben en una pèrdua d’ànima. Ja que, 
depenent de com estava la persona de forces al moment de l'experiència, moltes vegades som més fortes 
del que creiem.   
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PSICOPOMP - acompanyament per a una bona mort 
 

  
  Els xamans, al tenir capacitat de percepció i d’acció a nivell d’ànima també veuen què passa quan 
l’essència vital d’una persona deixa el cos. És per això que també fan un altre tipus de curació: ajuden els 
morts de la mateixa manera que als vius. A aquests xamans se'ls anomena "psicopomps" (conductor de les 
ànimes).  
  
  Els xamans saben que la mort no és el final, només és una experiència meravellosa de transformació i 
d'anada a un altre lloc. Diuen que el 'viatge' xamànic és una preparació o assaig de la pròpia mort.  
  
  Un dels treballs més profunds del practicant de xamanisme és el d'acompanyar els moribunds assistint-los 
en contactar amb èxit l'ajuda espiritual de l'altre costat perquè la seva transició pugui fer de la manera més 
agradable possible. Així mateix també competeix al del psicopomp ajudar a transcendir a les ànimes que ja 
han mort.  
  
  Quan una persona està en estat de coma el xaman es comunica amb l'esperit per saber si la persona vol 
tornar o seguir endavant. El xamanisme no és un sistema que intenta que la gent es quedi a la nostra realitat, 
perquè el xaman sap que aquesta no és necessàriament la millor realitat. Així és que, el xaman, viatja fins a 
la persona que està en estat de coma per esbrinar què és el que desitja. Si desitja tornar, la feina del xaman 
és portar-lo de tornada. Però si desitja seguir endavant, passar, llavors el treball del xaman és portar-lo al 
lloc on estarà content, i no deixar-ho aquí, al món del mig.  
  
  El xaman sap de la importància de morir en pau, ja que ell veu clarament el que passa quan no és així. A 
vegades quan una persona ha mort sobtadament o per alguna raó no accepta que ha passat a una altra 
realitat i no es vol anar del pla dels vius, es queda atrapat en un pseudo-món paral·lel a aquest. Però aquí 
no és feliç, ja que la seva ànima no pot avançar per un camí més adequat i de vegades aquesta "entitat" 
molesta els vius per culpa de la seva inquietud. En aquestes circumstàncies el practicant xamànic realitza 
el treball de psicopomp convencent en ser que encara no ha transcendit a anar a un lloc més apropiat per 
a la seva evolució.  
  

                    .                                 
 

Què passa en una sessió de Psicopomp?   
                            . 
  El practicant xamànic farà un 'viatge' a un pla no ordinari de consciència per veure si una ànima en morir 
s'ha quedat aferrada a aquest món. Si és el cas, actuarà com psicopomp portant l'ànima a un lloc on se 
sentirà més plena. Moltes vegades és de gran alleujament per als familiars saber que el seu ser estimat ha 
arribat on havia d'anar i que està feliç. De vegades l'ànima envia un missatge conciliador de tornada per a 
ells, que és transmès pel practicant xamànic. 
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CURACIÓ AMB EL TAMBOR / CURACIÓ AMB EL CANT 
 

  En aquesta pràctica xamànica la persona pot ser curada a través de la utilització del tambor o 
del cant o de tots dos junts en unes sessions de gran poder espiritual. 
 
  El poder de sanació és vinculat al tambor i al cant, i aquests serveixen d'instrument als esperits 
d'ajuda per arribar a través de la vibració del so, els ritmes, els intervals sonors i les diferents 
freqüències desplegades a les zones del cos que ho necessiten, així com a les parts espirituals 
del malestar. 
 
  Els mateixos esperits defineixen el diagnòstic de si en una sessió és necessari o simplement 
útil la utilització d'aquesta pràctica. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
V I D È N C I A    X A M À N I C A 

 
  Una de les tasques clàssiques del xaman és la de viatjar a la Realitat No Ordinària per fer treball 
d'endevinació xamànica, és a dir, perquè ajudat pels seus Esperits trobi informació que doni resposta a 
preguntes importants relacionades amb la seva vida diària o amb la vida d'altres persones que l'hi demanen. 
 
  Aquest servei ofereix portar informació sobre el passat, present i futur de la persona i veure si hi ha algun 
obstacle en la vida o plans que una persona tingui per al present o per al futur. 
 
  Fem servir diferents pràctiques xamàniques ancestrals per portar informació important per aplicar a la seva 
vida diària, així com utilitzar xamánicament diversos elements per endevinar. 
 
  No només viatjant el xaman troba la informació útil per a la persona, sinó que també parla amb la natura, i 
utilitza el tambor com a instrument endevinatori. 
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C O N S U L T O R Í A    C H A M Á N I C A 
 

   El mètode Harner de Consultoria Xamànica, és un mètode espiritual, un sistema que utilitza els principis 
ancestrals de xamanisme, no de psicologia o d'altres sistemes. 
 
  Aquest mètode ha estat creat pel Dr. Michael Harner PhD. (1929 - febrer 2018) antropòleg i practicant de 
xamanisme, i forma part de les metodologies que el core-xamanisme o xamanisme transcultural ofereix al 
servei de les persones. 
 
  El que diferencia a aquest mètode respecte als altres mètodes esmentats en aquest document, és que tant 
en Curació com en Divinació Xamànica el practicant xamànic és qui aplica una metodologia, de la qual és 
expert, al client, quedant aquest com el receptor 'passiu' (encara que actiu en la recepció i intenció de sanar) 
i quedant el practicant xamànic com a únic coneixedor de la metodologia, mentre que en Consultoria 
Xamànica, és el mateix client qui aprendrà la metodologia del viatge xamànic, i de manera activa la posarà 
al servei de la seva pròpia cerca. 
 
  No només viatjant el xaman troba la informació útil per a la persona, sinó que també parla amb la natura, i 
utilitza el tambor com a instrument endevinatori. 
 
De què es tracta? 

 
   Com a mètode de consultoria espiritual, el Mètode Harner de Consultoria Xamànica, que anomenarem 
d'ara endavant (HSC™), té com a finalitat la il·luminació espiritual, no el tractament de patologia psicològica. 
És un sistema formulat per solucionar problemes i descobrir el propi poder espiritual i saviesa per aplicar-ho 
en la vida diària.  
  
   HSC™, és un sistema basat en xamanisme clàssic, i afegeix innovacions importants creades per Michael 
Harner a través dels anys de la seva pròpia practica en consultoria xamànica. Conceptes, pràctiques i metes 
usades en aquest Mètode inclouen:  
 

• la introducció a la realitat no ordinària 

• el viatge xamànic (pres pel client) 
• divinació xamànica (feta pel client) 
• la realització del propi poder espiritual 
• el descobriment de l'habilitat personal per obtenir extraordinàries, molt pràctiques, sàvies i espirituals 

respostes a preguntes personals. 
 
 
  En essència, el client es converteix en practicant de xamanisme endevinatori, amb l'ajuda i guia en aquesta 
realitat del consultor xamànic. 
 
  Una de les característiques de HSC™ és que els veritables consultors xamànics estan en la realitat no 
ordinària (realitat espiritual). Aquests són Mestres sagrats que el client troba espontàniament en els seus 
viatges xamànics i que proveeixen les respostes a les preguntes del client. 
 
  El consultor xamànic en el sistema Harner de Consultoria Xamànica, en contrast, no proveeix les respostes 
o interpretacions a les preguntes del client, nogensmenys és un experimentat facilitador xamànic que 
proveeix alè i consell sobre com usar el mètode basat en la seva extensa experiència a viatjar xamànicament 
i en xamanisme. 
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Com es desenvolupa la sessió de consultoria xamànica? 
 
  HSC™ fa servir una tècnica basada en el so conductor de tambor (prèviament gravat i escoltat en 
auriculars), per alterar l'estat de consciència del client, i que d'aquesta manera aquest 'es mogui' fora del 
temps a la realitat no ordinària i pugui utilitzar aquí l'ancestral mètode xamànic de solucionar problemes. 
 
  El client és entrenat pel consultor en el distintiu mètode creat per Harner de viatjar xamànicament i descriure 
simultàniament el viatge, amb l'objectiu d'amplificar la qualitat de l'experiència i al mateix temps proporcionar 
un registre gravat continuat de les experiències dels seus viatges i de la informació rebuda en ells. 

 
 

HSC™ es un procés progressiu, quantes sessions són necessàries? 
 

    El procés és progressiu i al llarg de les sessions passa per diverses fases, 
  

• fase d’aprenentatge de la metodologia  
• viatges exploratoris i de descobriment de les realitats espirituals 

• viatges en els quals ja s'està obtenint de manera molt directa coneixements i informacions de gran 
rellevància, certesa i utilitat. 
 

   Amb el que es requereixen un mínim de 6 sessions (que el client pot perllongar si ho desitja), per arribar 
a fons tant en la trobada de coneixement per a la seva cerca, com en els paràmetres d'implementació dels 
resultats d'aquesta.  
 
Aprenentatge d’una metodologia 
 

  Un dels avantatges de fer el procés és que el client aprèn una metodologia i que ell/ella disposarà d'aquesta 
per utilitzar-la en el futur de manera autònoma per si mateix. Paral·lelament al benefici intrínsec que comporta 
el fet de fer les sessions amb l'acompanyament expert d'un consultor xamànic, fomentem que el client pugui 
ser autosuficient en l'ús de la metodologia per a si mateix. 
 
Què obtinc d’un procéss de consultoria xamànica? 
 

     A través de les teves experiències en el viatge xamànic, tens l'oportunitat de sobreposar-te a pors 
inhibitòries i guanyar confiança i poder personal, al mateix temps que adquireixes certesa i saviesa, i trobes, 
del contacte directe amb la realitat espiritual, un nou goig en la teva existència.  

 
Més sobre HSC™ 
 

   Atès que HSC™ és un sistema espiritual i no psicològic, no és necessari que el consultor xamànic sigui 
psicòleg o psicoterapeuta professional o tingui una professió relacionada amb el camp de la psicologia. En 
algunes ocasions pot crear confusions tractar d'operar amb els dos sistemes i pot ser una càrrega 
conceptual que interfereixi amb el mètode xamànic. El que sí que és essencial és que el consultor estigui 
ben entrenat i tingui suficient experiència en xamanisme i que sigui un individu amb sensibilitat, intel·ligència, 
caràcter i compassió. 
 
Per preservar la integritat i qualitat del mètode i el seu ensenyament el Mètode Harner de Consultoria 
Xamànica en qualsevol forma íntegrament o parcialment, no pot ser publicat ensenyat, fet en cintes o vídeos 
o films sense l'aprovació de la FSS, ja que és propietat literària del Dr. Harner. 
 
* Només els consultors xamànics certificats per la Fundació d'Estudis Xamànics són els professionals 
autoritzats per a fer servir el nom de 'Mètode Harner de Consultoria Xamànica' (HSC™). 
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FACILITEN: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

'Tamir' Jordi Satorra.  
 
  Practicant de core-xamanisme (xamanisme transcultural), Certificat 
Bronze en entrenament avançat en core-xamanisme i Consultor 
Xamànic Certificat per la Fundació d'Estudis Xamànics  (The 
Foundation for Shamanic  Studies™).   Docent guest-fasculty de la 
Facultat de la Fundació d’Estudis Xamànics. Practicant d'Alineament 
Energètic, Fogo Sagrat. Coach Transformacional certificat per People 
Tech Solutions i Institut Gestalt de Barcelona, Màster coach en Cos i 
Moviment per Newfield Network Xile. Format en bioenergètica i en 
constel·lacions familiars. Instructor de meditacions Actives d'Osho. 
Músic percussionista de prestigi internacional i  pedagog de la música. 
Director àrea de percussió  del Màster de Musicoteràpia de la 
Universitat de Barcelona. Formador integrant del programa Coaching 
Energètic d'Improving Network,Espanya. Col·laborador del programa 
de coaching avançat Cos i Moviment per Newfield Network, Xile.  

 
 

 

'Jayani' Aina Molina.  
 
  Practicant de core-xamanisme (xamanisme transcultural), Certificat 
Bronze en entrenament avançat en core-xamanisme i Consultora 
Xamànica Certificada per la Fundació d'Estudis Xamànics 
(The Foundation for Shama-nic Studies™) Practicant d'Alineament 
Energètic, Fogo Sagrat. Formada en Bioenergètica i Constel·lacions 
Familiars. Amant de les meditacions actives i les danses per a l'èxtasi. 
Diplomada en Belles arts. Formada en 'Disseny per a la sostenibilitat' a 
la Universitat Gaia Education de Findhorn. Vinculada al VedantaAdvaita  
 a través dels ensenyaments del Mestre Mooji. Formadora integrant del 
programa de Coaching Energètic, d' Improving Network, Espanya. 
Formadora integrant del Programa per a dones de coaching corporal: 
'Liderazgo Femenino', amb promocions a Catalunya i resta d'Espanya, 
Xile, Perú, Argentina i Paraguai. 

 
Ens trobarás en: 
 
 

                                
                                                        www.musicaprimordial.com 

 

Chamanismo transcultural   www.chamanismotranscultural.es 

 

I com organitzadors de  Formación Chamánica   www.formacionchamanica.com 
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