
W krainie pierzastego węża –
podróż po Meksyku















Dokąd dziś jedziemy?
• 3 krotnie więcej mieszkańców niż w Polsce

• Stary kraj młodych ludzi

• 70% metysi, 20% Indianie

• Nomadzi – promują wielożeństwo

• Kraj stworzony do łamania prawa



Dokąd dziś jedziemy?
• Furtka transferowa/ problemy z przekraczaniem 

granic

• Wojny karteli narkotykowych

• Połowa społeczeństwa żyje w biedzie

• 6% ludności to analfabeci

• Similares (sieć publicznych aptek) zamiast 
państwowej opieki zdrowotnej

• Zabójstwa aktywistów społecznych i 
ekologicznych, kobietobójstwo

Podpisz petycję, żeby walczyć z przemocą!



































Bogowie Azteków

• Pierzasty Wąż Quetzalcatl - stworzył człowieka i 
dał mu kulturę

• Huitzilopochtili- bóg wojny i słońca w zenicie

• Tezcatlipoca- pan ciemności , władca nieba i ziemi

• Ometeotl- bóg dwoistości – kobiety i mężczyzny

• Tlaloc- bóg deszczu i pioruna 

• Ehecatl- bóg wiatru

• Centeotl- bóg kukurydzy (tortilla)

• Mayahuel- bóg agawy (tequila, mezcal)



Synkretyzm

• Magia i czary- ponad 40 profesji magicznych

• 100% wyznawcy MB z Guadalupe

• Większość uważa Jana Pawła II za swojego papieża

• Nieoficjalni święci:

Santa Muerte – Święta Śmierci, wykluczonych przez 
kościół

Jesus Malverde- taki Robin Hood, patron przemytników 
narkotyków

Juan Soldado – patron nielegalnego przekraczania granicy



Rytuały

• Lampias – oczyszczania

• Inicjacji – transu –podroży po 
świecie niedostępnym dla 
śmiertelników

• Świętego grzyba- oczyszczenie 
wewnętrzne, wygnanie duchów, 
odnalezienie osoby zaginionej, 
ciężkie choroby

• Wywoływanie deszczu (latacze)

Czosnek, piołun, tytoń, szałwia 
wizyjna (Mazatekowie) , alkohol 



Rytuały

































































































































Pole po prawej górnej stronie – Era Jaguara 
(Nahui Ocelotl). Pierwsza era zakończyła się po 
676 latach, wraz z pojawieniem się potworów, 
które pożarły całą ludzkość

Pole po lewej górnej stronie – Era Wiatru (Nahui
Ehecatl). Po 364 latach ziemia została zniszczona 
przez huragan, a ludzie zamienieni w małpy

Pole po lewej dolnej stronie – Era Deszczu 
(Nahui Quiahuitl). Trwająca 312 lat era 
zakończyła się ognistym deszczem, który 
zamienił ludzkość w indyki

Pole po prawej dolnej stronie – Era Wody (Nahui
Atl). Era zakończyła się po 676 latach w wyniku 
potopu, a ludzkość zamieniła się w ryby

Kamień słońca






































