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Każdy szałas potu rozpo−
czynał się paleniem rośliny o
nazwie “bear root” i zapale−
niem świętej fajki, po czym
następowały opowieści, z któ−
rych najważniejsze były le−
gendy. Ta ceremonia sama w
sobie sprzyja optymistyczne−
mu myśleniu i dobrej posta−
wie, relaksacji, wiedzy i obser−
wacji dobrodziejstw natury.

Osoba organizująca święty
szałas potu jest odpowiedzialna
za przygotowanie drzewa na
ognisko. Sam szałas jest trady−
cyjnie zbudowany z 12 − 17
wygiętych gałęzi wierzby, je−
sionu lub brzozy i całkowicie
pokryty płótnem żaglowym ró−
żnego rodzaju. Oryginalny sza−
łas potu był pokryty skórami
bizona lub jelenia, które były
zszyte razem w podobny spo−
sób, w jaki zszywano pokrycie
tipi. Wewnątrz, na ziemi kła−
dziono skóry i koce dla gości
szałasu. W czasie ceremonii
budowniczy i opiekun ognia
wkładali do dołu na środku
szałasu rozgrzane do czerwo−
ności kamienie. Każdy roz−
grzany kamień był rytualnie
błogosławiony. Wewnątrz
szałas mierzył od 1,5 do 2,5
metra średnicy, w zależności
od potencjalnej liczby
uczestników.
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Kiedy rozpoczyna się ce−
remonia klapa szałasu potu

jest zamykana i otwierana na
krótkie okresy pomiędzy od−
słonami. Przy rozpoczęciu or−
ganizator lub przywódca du−
chowy kropi wodę na roz−
grzane do czerwoności ka−
mienie, używając niedźwie−
dziego ziela (bear root), jak
to robią Wrony, chociaż szał−
wia lub wierzba jest używana
przez inne plemiona. Pierw−
sza woda jest symbolem po−
czątku jesieni lub wiosenne−
go deszczu, w zależności, któ−
ra z tych pór roku nadchodzi
zgodnie z naturalnym cyk−
lem natury. W tym czasie
wyraża się wdzięczność po−
przez chwalenie doskonałoś−
ci ziemi, jej plonów, które
człowiek potrzebuje do ży−
cia, bez której to natury ży−
cie nie byłoby możliwe.
Święta woda jest kropiona,
aby odzwierciedlić cztery po−
ry roku, które łączą się ze
sobą: Wiosnę, Lato, Jesień i
Zimę. Wszyscy uczestnicy ce−
remonii wypowiadają życze−
nia do każdej pory roku, wy−
rażając wdzięczność dla Pier−
wszego Stworzyciela i Ziemi
− naszej matki. Także cztery
wiatry bierze się pod uwagę:
Wschód − gdzie słońce wsta−
je, wieczne słońce Południa,
Zachód − gdzie słońce się
chowa i wieczną zimę − Pół−
noc. W tym czasie wyraża się
także życzenia za uczestni−
ków szałasu, za dobre zdro−

wie dla członków rodziny,
miłość pomiędzy nimi oraz
życzenia długiego życia przez
wiele pór roku. Jest to czas
wyrażania dobrych pragnień
dobrych rzeczy w życiu i
wielu dobrych snów. Życze−
nia są nie tylko wyrażane dla
najbliższych osób. Obejmują
cały świat, a także osobiste
prośby i potrzeby − o oczysz−
czenie i siłę. Wszystkie te
czynności wykonuje prowa−
dzący lub wyznaczona osoba.
Drzwi unoszą się pierwszy
raz i znów zostają zamknięte.
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Woda ogarnia wszystko
dookoła, odświeżając uczest−
ników. Ten proces utrzymuje
się poprzez symboliczne kro−
pienie na gorące kamienie.
Druga odsłona wymaga opo−
wiedzenia legendy o Sied−
miu Bizonach, o tym jak przy−
były, aby pomagać sobie
wspólnie − początek świętego
szałasu pary. W tym czasie, w
odpowiednim momencie po−
jawiają się inne legendy i
opowieści. Ich ilość i wybór
określają prośby poszczegó−
lnych osób. Wówczas kon−
kretna osoba wyraża dobre
życzenia lub ofiaruje coś Wie−
lkiemu Duchowi. W tej od−
słonie wyrażane są też modli−
twy wdzięczności dla natury
i jej Stworzyciela poprzez
siedem źródeł: powietrza, wo−

dy, ognia, ziemi, żyjących
roślin, ptaków i wszelkich
żyjących stworzeń − harmonii
życia i natury. Drzwi unoszą
się po raz drugi i znów zosta−
ją zamknięte.
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Kiedy drzwi zamykają się
ponownie rozważa się 10 księ−
życowych miesięcy: od uro−
dzenia do poczęcia. Opowia−
da się legendę o tym jak
Słońce − Stary Człowiek i
Księżyc − Stara Kobieta zdo−
byli swoje nazwy. Ta legenda
opowiada o Zaćmieniu, kie−
dy to Księżyc zachodzi za
Słońce, wówczas Słońce wy−
gląda jak Stary Człowiek, a
Księżyc jak Stara Kobieta.
Podczas tej odsłony prosi się
Wielkiego Ducha o błogos−
ławieństwo, dobre zdrowie i
wszystkie potrzeby do życia.
Myśli skupiają się na pozyty−
wnych refleksjach o życiu
człowieka i jego relacjach z
czterema elementami: powie−
trzem, wodą, ziemią i ogniem
− całą naturą. Drzwi unoszą
się trzeci raz i znów zostają
zamknięte.
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Tą część nazywa się “mi−
lion życzeń” − czas próśb do
Wielkiego Ducha o dobre
rzeczy w życiu, aby było ich
tak wiele jak gwiazd na nie−
bie. Dobre myśli, podniosła

atmosfera, pragnienia ludzi −
wszystko to następuje w tym
czasie. Jest to czas ponowne−
go spojrzenia na siebie w
otoczeniu natury. Woda jest
znów cztery razy wylewana
na rozgrzane kamienie. Jest
to sposób, aby uzyskać na−
tchnienie, uświadomić sobie
głębokość życia i docenić
pracę natury. Jest to czas
uwalniania się od złych myś−
li − czas medytacji i wyraża−
nia przez słowa, również
przez słowa pieśni, życzeń
dla siebie i innych, czas
wizji o nadziei, dobroci,
przyjaźni i miłości. Drzwi
unoszą się czwarty i ostatni
raz.

Po tych wzlotach uczest−
nicy od lewej do prawej wy−
chodzą odświeżyć się w rzece
(styl plemienia Wrony). Zim−
na woda nie tylko oczyszcza,
ale także ożywia umysł. Po
tym nadchodzi czas rozmów.
Jest to sposobność, aby wyra−
zić dobre myśli pomiędzy
sobą, podążać napełnieni le−
czniczą siłą szałasu potu i
odnowioną duszą, powtórze−
nie, że jest to doświadczenie,
które wzbogaca spojrzenie na
życie. Ta znacząca, duchowa
ceremonia jest organizowana
w czasie Tańca Słońca, a tak−
że podczas innych ważnych
okazji.
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