ArchAniołowie
i wniebowstąpieni
mistrzowie

dr Doreen Virtue

ArchAniołowie
i wniebowstąpieni
mistrzowie
przewodnik współpracy
z uświęconymi bóstwami

Słuchaj radia Hay House na żywo:
www.hayhouseradio.com

Redakcja: Dominika Dudarew
Projekt okładki: Piotr Pisiak
Skład komputerowy: Piotr Pisiak
Korekta: Ewa Skarżyńska
Tłumaczenie: Ewa Androsiuk i Bartłomiej Marcin Kotarski

Wydanie I
Białystok 2010
ISBN 978-83-7377-394-3

Original title: ARCHANGELS AND ASCENDED MASTERS
Copyright © 2004 by Doreen Virtue
English language publication 2004 by Hay House Inc.©
Copyright for this edition by Studio Astropsychologii, Białystok, 2010.
All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana
ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych,
kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich.

15-762 Białystok
ul. Antoniuk Fabr. 55/24
85-662-92-67 – redakcja
85-654-78-06 – sekretariat
85-653-13-03 – dział handlowy – hurt
85-654-78-35 – sklep firmowy „Talizman” – detal
www.studioastro.pl e-mail: biuro@studioastro.pl
Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl
PRINTED IN POLAND

„Są tacy, którzy dotarli do Boga bezpośrednio, nie zachowując żadnego śladu ograniczeń świata i przypominając sobie
doskonale swoją Tożsamość. Można ich nazywać Nauczycielami nauczycieli, ponieważ, choć nie są już widzialni, ich wizerunek może jeszcze zostać przywoływany. I pojawią się wtedy
i tam, gdzie będzie to pomocne. Tym, w których ich ukazanie
się wzbudziłoby bojaźń, ofiarowują swoje idee. Nikt nie może
wzywać ich nadaremnie. Nie ma też nikogo, kogo są nieświadomi. Znane im są wszystkie potrzeby, a wszystkie błędy są przez
nich rozpoznawane i przeoczane. Przyjdzie czas, gdy będzie to
rozumiane. Teraz zaś dają oni wszystkie swe dary nauczycielom
Bożym, którzy szukają u nich pomocy...”
– Kurs cudów. Podręcznik dla nauczycieli

bogu, archaniołom
i wniebowstąpionym mistrzom...
z wieczną wdzięcznością
i uznaniem dla ich
boskiej miłości, nauk i wsparcia.
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poDziękowAniA

W

iele wspaniałych istot, zarówno z ziemi, jak i z nieba, wspólnie pomogło mi stworzyć tę książkę. W pierwszej kolejności
chciałabym podziękować Stevenowi Farmerowi, memu bliźniaczemu płomieniowi i fantastycznemu mężowi. Głębokie wyrazy
wdzięczności składam Louise L. Hay, Reidowi Tracy, Jill Kramer,
Christy Salinas, Leonowi Nacsona i wszystkim aniołom z wydawnictwa Hay House. Życzę błogosławieństwa bożego Billowi Christy za pomoc w badaniach nad dwiema bardzo nieuchwytnymi
postaciami ze świata duchów! Dziękuję mojej rodzinie za miłość,
wsparcie i wyrozumiałość: Billowi i Joan Hannah, Adzie Montgomery, Charlesowi Schenkowi, Grantowi Schenkowi, Nicole Farmer, Catherine Farmer, Susan Clark oraz Nancy Fine.
Dziękuję Mary Kay i Johnowi Haydenowi, Mairead Conlon
oraz Marie i Tedowi Doyle za sprowadzenie mnie i Stevena do
Irlandii, a także za udostępnienie nam pięknego domu w bajecznej dolinie górskiej Marie. Dziękuję Bronny Daniels, Lynnette
Brown, Kevinowi Buckowi, Johnnie Michelle i Carol Michales
za wsparcie (i za Reiki) podczas pisania tej książki. Błogosławieństwa bożego życzę Sharon George za piękne opracowanie
graficzne zdobiące okładkę.
Chciałabym także podziękować wszystkim, którzy udostępnili
mi historie swoich spotkań z wniebowziętymi mistrzami. Wielki
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bukiet podziękowań ślę wszystkim ludziom, którzy czytają moje
książki, używają moich kart do przepowiadania przyszłości,
słuchają moich audycji i uczęszczają na moje seminaria. Praca
z wami jest dla mnie zaszczytem i bardzo cenię wasze wsparcie.
Na koniec zwracam się do moich niebiańskich przyjaciół: nie
znam słów, jakimi mogłabym wyrazić moją miłość i wdzięczność
za stałą opiekę i przyjaźń okazywane mi i... nam wszystkim.
Dziękuję za kierowanie moimi słowami i badaniami podczas
pisania tej książki.
Bez was wszystkich nie mogłabym tego dokonać!

wstęp
oD DAwnych czAsów Do new Age

W

niebowstąpiony mistrz jest wielkim uzdrowicielem, nauczycielem lub prorokiem, który niegdyś żył na ziemi,
a teraz przebywa w świecie duchów i pomaga nam z zaświatów.
Wniebowstąpieni mistrzowie pochodzą ze wszystkich kultur,
religii i cywilizacji, zarówno starożytnych, jak i współczesnych.
Zalicza się do nich legendarne postaci, takie jak Jezus Chrystus,
Mojżesz i Budda, świętych, boginie i bogów, a także bodhisattwów, dewy i bóstwa.
Przez wiele lat współpracowałam z kilkoma określonymi
archaniołami (aniołami o wielkiej mocy, które pomagają nam
i kontrolują Aniołów Stróżów) i wniebowstąpionymi mistrzami,
takimi jak Archanioł Michał, Jezus czy Najświętsza Maria Panna. W wielu moich książkach pisałam o archaniołach i wniebowstąpionych mistrzach. Informacje o nich prezentowałam też
podczas prowadzonych przeze mnie warsztatów.
Podczas moich odczytów często pomagam ludziom zrozumieć, które bóstwa są przy nich w postaci duchów-przewodników. Właściwie wiele bóstw (zwanych inaczej „boskimi
istotami”) wymienionych w tej książce spotkałam przy okazji
moich odczytów. Niekiedy podczas warsztatów wywołuję osoby spośród słuchaczy i proszę je o powstanie, ponieważ widzę
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wokół nich wielu wniebowstąpionych mistrzów. Zawsze zadaję
ludziom te same pytania i wciąż otrzymuję te same odpowiedzi:
Pytanie: „Czy wiesz, że masz wokół siebie tylu wniebowstąpionych mistrzów?”
Odpowiedź: „Tak” (lub: „Miałem/-am nadzieję, że tak jest”).
Pytanie: „Czy przywoływałeś/-aś do siebie te duchy?”
Odpowiedź: „Tak. Prosiłem/-am Boga, by przysłał mi kogoś do
pomocy”.
Chociaż już wcześniej słyszałam o tych istotach i spotykałam
je, chciałam dowiedzieć się czegoś więcej na temat starożytnych
bóstw wschodnich, a także wniebowstąpionych mistrzów New
Age. Chciałam poznać te istoty bezpośrednio, nawiązać z każdą
z nich osobistą relację, poznać ich historię i unikalne cechy...
zamiast zapoznawać się z relacjami innych ludzi na temat osobowości, cech charakterystycznych i funkcji każdej z tych istot.
W rezultacie napisałam niniejszą książkę, by służyła jako
przewodnik w rodzaju „kto jest kim w świecie duchów”, gdyż,
jak wielu napotkanych przeze mnie ludzi, gubiłam się w zamęcie tożsamości, funkcji i wiarygodności bóstw, o których do tej
pory słyszałam i o których otrzymywałam sprzeczne informacje.
Na przykład słyszałam, że niektóre boginie są przyjazne, a inne
są uważane za niezbyt ugodowe. Dotarłam też do mylących relacji na temat różnych wniebowstąpionych mistrzów kojarzonych
z New Age oraz bogów i bogiń starożytnych kultur i wschodnich
religii. I do tego wszyscy ci święci i archaniołowie!
Osobiste wybory
Nigdy nie czułam się swobodnie, mówiąc ludziom, z kim ze
świata duchów „powinni” się porozumieć. Pomimo że pracuję
bezpośrednio z Jezusem, nie czuję przymusu pchania innych
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lAkszmi
(inDie, buDDyzm, hinDuizm, Dżinizm)

Znana także jako Haripriya, Jaganmatri,
Laxmi, Matrirupa lub Vriddhi.

I

mię Lakszmi wywodzi się z pochodzącego z sanskrytu słowa
„Laksya”, co oznacza „cel”.
Lakszmi to piękna, złotoskóra bogini księżyca, patronka obfitości i szczęścia, przynosząca ludziom błogosławieństwo dobrobytu. Lakszmi reprezentuje także piękno, czystość, wspaniałomyślność i prawdziwą radość. Według legend wynurzyła się
ona z oceanu, trzymając w rękach kwiaty lotosu i przynosząc
ludziom różnego rodzaju dary. Była tak piękna, że wszystkie
inne bóstwa natychmiast zapragnęły pojąć ją za żonę. Wybrała
żywot z bogiem słońca, Wisznu. W związku z tym, co jakiś czas
odradzała się, by być z nim w każdym z jego kolejnych wcieleń.
Najważniejszym celem Lakszmi jest przynoszenie radości
mieszkańcom Ziemi, pomaga nam więc obrać właściwą drogę
życiową – taką, która zapewni nam dostatek i spełnienie. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że bogactwa materialne nie
uczynią człowieka w pełni szczęśliwym, potrzebne jest również
bogactwo duchowe i poczucie spełnienia. Lakszmi stara się więc
skierować naszą uwagę na zadania, które zapewnią nam zarówno radość, jak i dostatek.
Lakszmi kojarzona jest z kwiatem lotosu. Niektóre legendy
głoszą, że urodziła się i żyje na kwiecie lotosu. Na ilustracjach
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często przedstawiana jest jako siedząca na kwiecie lotosu, stojąca na nim lub trzymająca go w ręku. Jest to symbol pokoju
i duchowego przebudzenia.
Lakszmi obdarowuje nasz dom łaską, pięknem i miłością, zapewniając jego mieszkańcom wszystko, czego im trzeba. Lakszmi jest ulubienicą Ganeśa – współpracują ze sobą, pomagając
ludziom w osiągnięciu wyznaczonych celów.
Lakszmi przemawia do nas słodkim, melodyjnym głosem,
wypowiadając słowa: Droga do bogactwa jest pełna tajemnic
i wyzwań. Ludzie bogaci duchowo często stronią od pogoni za
pieniędzmi, pragną jednak wolności i dóbr, które zapewnia finansowa niezależność. Wielu duchowych nauczycieli i uzdrowicieli
żyje w ciągłym konflikcie z samymi sobą. Nie wiedzą, czy przyjmować pieniądze za swoje usługi, chcieliby jednak któregoś dnia
porzucić swoje zawody i w pełni poświęcić się służbie duchowości.
Ten konflikt należy rozstrzygnąć, gdyż tu, w miejscu zwanym
przez was „Niebem”, znamy wiele sposobów na rozwianie waszych wątpliwości, oszczędzenie wam zmartwień i wysiłku. Oto,
co chcę wam powiedzieć: stres, który przeżywacie, starając się
urzeczywistnić wasze pragnienia, jest dla was największą przeszkodą. Pokonać możecie ją tylko wtedy, gdy uświadomicie sobie,
że to w waszych duszach znajdują się największe skarby tego
świata. Gdy już to zrozumiecie i uświadomicie sobie, że wszystko
jest na dobrej drodze, wszelkie przeszkody znikną same.
Lakszmi oferuje pomoc w następujących dziedzinach:
•
•
•
•
•

Dostatek
Piękno i estetyka
Długotrwałe szczęście
Zdobywanie pożywienia i rzeczy niezbędnych w domu
Oczyszczanie przestrzeni duchowej w domu
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WEZWANIE
Lakszmi potrafi docenić waszą wdzięczność i szacunek. Gdy
będziecie ją wzywać, wyobraźcie sobie, że wszystkie wasze
życzenia zostały już w cudowny sposób spełnione. Poczujcie
wdzięczność, jaka z tego płynie. Uświadomcie sobie, że władza
waszego Stwórcy sprzymierzona z waszą wiarą i pomocą Lakszmi materializuje się, spełniając wasze pragnienia. Powodowane
przez nią materializacje są ucieleśnieniem miłości i wdzięczności, którą czujecie.
Skupcie się na swoich pragnieniach, postrzegając je jako
spełnione. Podziękujcie Lakszmi powtarzając w myślach mantrę: Om Nameh Lakszmi Namah – jest to dziękczynna modlitwa
na jej cześć.

lugh
(mitologiA celtyckA)

Znany także jako Lug, Lugus lub Lleu.

L

ugh to młody bóg słońca. Na głowie ma hełm, w ręku trzyma
włócznię i towarzyszy mu pies. Atrybuty te zapewniają bezpieczeństwo jemu i osobom, które go wzywają. Lugh pomaga
ludziom obudzić w sobie zdolności magiczne, używając do tego
celu boskiej miłości. Kojarzony jest również z płodnością, dlatego często przedstawia się go z kłosem zboża w ręku.
Legendy głoszą, iż Lugh jest między innymi wybitnym rzemieślnikiem, poetą i uzdrowicielem oraz że nie ma zadania,
którego by się nie podjął.
Gdy wezwałam Lugh, prosząc go o przesłanie do niniejszej
książki, pojawił się przede mną niesamowicie przystojny mężczyzna ubrany w zbroję i hełm podobne do stroju rzymskiego
legionisty. Zapytał: Czy mnie wzywałaś? Czy jest coś, w czym
mogę ci pomóc? Gdy opisałam mu mój problem, odrzekł: Poczekaj chwilę, muszę zbadać tę sytuację. Wkrótce powrócę.
Pojawił się ponownie po upływie krótkiej chwili, miał przy sobie jakąś miksturę. Wyglądała jak błękitny proszek, mieniący się
niczym woda. Lugh powiedział do mnie: Zrobiłem to w oparciu
o moją ocenę twoich pragnień i skłonności. Zapytał, czy mógłby
namaścić mnie tą miksturą, którą, jak twierdził, sporządził specjalnie na moje potrzeby. Wyjaśnił także, że wszystkie jego przepisy powstają na indywidualne potrzeby poszczególnych ludzi.
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Położyłam się i pozwoliłam Lughowi odgarnąć włosy z czoła.
Wydawało mi się, że muska rękami także moją aurę. Poprosił
mnie, bym zdjęła okulary przeciwsłoneczne, by mógł namaścić
mnie w całości. Wziął szczyptę proszku i posypał nim moje czoło, następnie rozsmarowując go po mojej głowie i twarzy, by pokryć ją w całości, niczym hełmem.
Powiedział, że muszę głęboko wdychać aromat substancji,
a następnie wytłumaczył: Eliksir ten posiada magiczną moc,
która pomoże ci rozwiązać twoje problemy. Działa on podobnie
jak witaminy, które dodają ci sił i pomagają intensywniej ćwiczyć na siłowni. Witaminy dodadzą ci energii, ale wysiłek polegający na ćwiczeniach musisz podjąć sama. Mój eliksir ma taki
sam efekt – wspomoże twoje starania, wzmocni wiarę i pewność
siebie oraz pomoże ci wrócić do codziennych zajęć w skupieniu
na spokoju i radości. Gdy zakończył ceremonię namaszczenia,
pożegnał się ze mną słowami: „Cała moja miłość” i zniknął.
Lugh oferuje pomoc w następujących dziedzinach:
•
•
•
•
•
•

Alchemia
Projekty artystyczne – sztuka, rzemiosło, poezja i muzyka
Boska magia
Uzdrawianie bolesnych doświadczeń
Wszelkiego rodzaju ochrona
Rozwiązanie wszelkich problemów
WEZWANIE

Gdy wezwiecie Lugh, jego potężna moc natychmiast przybędzie
wam na pomoc. Powiedzcie w myślach jego imię i poczujcie jego
niesamowitą energię i siłę. Później opowiedzcie mu o swoich potrzebach i troskach, które was trapią. Jak opisałam wcześniej,
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może on oddalić się na chwilę, by przynieść wam leczniczą
maść lub eliksir. Dajcie mu tyle czasu, ile wymaga tego wasza
sytuacja. O tym, że ceremonia uzdrowienia odniosła skutek, dowiecie się, gdy zobaczycie, jak Lugh zniknie (aż do następnego
razu, gdy go przywołacie).
Prześlijcie mu swoje podziękowania i bądźcie pewni, że przyjmie je z wdzięcznością. Lugh będzie obserwował rozwój waszej
sytuacji aż do pomyślnego zakończenia. Do tego czasu możecie
więc wzywać go swobodnie, gdy tylko zechcecie.

lu-hsing
(chiny)

Znany także jako Pinyin Lu Xing.

L

u-Hsing to bóg poborów, płatności, sukcesu, postępu w karierze zawodowej, inwestycji, bogactwa, pracowników oraz stabilnego gromadzenia środków pieniężnych. Jest jednym z trzech
chińskich gwiezdnych bóstw zwanych łącznie „Fu Lu Shou San
Hing”, które przynoszą szczęście, bogactwo i długowieczność.
Lu-Hsing był żyjącym na ziemi mężczyzną i nazywał się Shin
Fen. Był to wysokiej rangi urzędnik królewski, który żył w II wieku
p.n.e. Został on deifikowany tuż po swej śmierci. Lu-Hsing opiekuje się ludźmi, którzy poświęcają się swojej karierze i nagradza
ich. Ostrzega nas, byśmy na drodze naszej kariery nie angażowali
się w sytuacje związane z korupcją. Lu-Hsing sugeruje też, byśmy
łagodzili nieprzyjemne czy nieuczciwe sytuacje poprzez modlitwę
i poszukiwanie przewodnictwa bożego, zanim podejmiemy drastyczne kroki, takie jak na przykład oskarżanie innych o korupcję.
Wezwijcie Lu-Hsinga przed rozpoczęciem poszukiwania pracy, a wkrótce wiele drzwi stanie przed wami otworem i będziecie
mogli wstąpić na drogę wybranego przez siebie zawodu. Bądźcie jednak uważni, gdyż wskazówki od Lu-Hsinga dotyczące
tego, przez które drzwi najlepiej jest przejść, są bardzo subtelne.
Wyczuwanie jego przewodnictwa wymaga sprawnego umysłu
i czujności. Ci, którym użyczy on swego doradztwa, docenią cechującą to bóstwo ciętą błyskotliwość oraz dokładnie zaaranżo169

wane szczegóły, które wydają się być częścią jego modus operandi. Zawsze wzywajcie Lu-Hsinga przed rozmową z przełożonym
o podwyżce lub awansie.
Nie spoczywajcie na laurach – ostrzega Lu-Hsing. Jeżeli chcecie cieszyć się swym obecnym sukcesem, zamiast martwić się
o zdobycie następnego szczytu, będziecie musieli powiedzieć
Lu-Hsingowi, że chcecie zatrzymać się i nabrać sił.
Wezwałam Lu-Hsinga podczas mojej wizyty w Chinach i poprosiłam go o porady w kwestiach związanych z wypracowywaniem sukcesu i stabilizacji finansowej. Powiedział do mnie:
Sekret sukcesu finansowego leży w okazaniu ducha walki w swej
postawie, wdzięku i powierzchowności. Nie oznacza to przyjęcia
agresywnej postawy; chodzi raczej o gotowość do zawierania porozumień i traktatów zarówno ze sobą, jak i z innymi.
Sposób postrzegania przyszłości przez wojowników opiera się
na ciągłym oczekiwaniu na pozytywne wyniki swej pracy oraz
na chęci dołożenia wszelkich starań, by takie rezultaty uzyskać.
Oznacza to, że nie należy się poddawać, lecz pozwolić sobie na
elastyczność i płynąć z prądem energii życiowej, zwanej chi.
Bądźcie silni, czujnie wypatrujcie sukcesu i wykażcie wrażliwość na prądy energii, a nie będzie wam źle.
Lu-Hsing oferuje pomoc w następujących dziedzinach:
• Wszelkie aspekty zatrudnienia
• Rozmowy w sprawie pracy
• Podwyżki i awanse
WEZWANIE
Wezwijcie Lu-Hsinga przed jakimkolwiek ważnym wydarzeniem związanym z pracą. Wyobraźcie sobie, że w swoim umy170

śle odbywacie spotkanie z nim i że Lu-Hsing jest najwyższym
urzędnikiem, pomagającym oczyścić waszą drogę w dążeniu
celu, o który poprosicie. Oczyma wyobraźni zobaczcie, jak LuHsing robi notatki podczas dyskusji z wami i wiedzcie, że zatroszczy się on o wszystko. Poproście go, by udzielił wam wyraźnych wskazówek, które będziecie umieli zrozumieć. Następnie
zapiszcie na kartce słowa: „Dziękuję Ci, Lu-Hsingu”, złóżcie ją
i trzymajcie w dłoni podczas ważnej dla was sytuacji – na przykład, gdy będziecie prosić przełożonego o podwyżkę, wybierać
się na rozmowę o pracę lub brać udział w ważnym spotkaniu.

Kim jest król Salomon, a kim Lakszmi czy św. Franciszek?
Którego archanioła należy wzywać, gdy wybierasz się w podróż lub potrzebujesz ochrony?
Dr Doreen Virtue – międzynarodowa ekspertka w dziedzinie aniołów wprowadzi Cię w różnorodny świat archaniołów
i wniebowstąpionych mistrzów z wielu rozmaitych kultur,
wyznań i tradycji.
Jedyne na polskim rynku wprowadzenie do świata bóstw,
których zadaniem jest pomoc wszystkim ludziom na Ziemi.
Trójdzielny układ książki zawiera:
– opis każdego z bóstw wraz z zakresem jego szczególnej
mocy i możliwości,
– sposób właściwego kontaktowania się z mistrzami poprzez
specjalne modlitwy,
– alfabetyczny wykaz wszelkich problemów, w których rozwiązaniu pomogą Ci poszczególne bóstwa.
Od teraz możesz zwrócić się do boskich istot ze skuteczną
prośbą o pomoc w każdym problemie.

Patroni medialni:

Cena: 39,90 zł

