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Modlę się, abym mógł w sposób rzetelny przedstawić ten 
temat. Przez całe życie interesowałem się starożytnymi 

tradycjami i mądrością. Dlatego też podjęcie decyzji o tym, 
których mistrzów i które bóstwa umieścić w tej książce, 

wymagało wielu miesięcy pracy i przygotowań. Starałem 
się przyjąć zrównoważone podejście. Istnieje wielu 

niezwykłych strażników starożytnej mądrości. Dlatego 
też modlę się, aby ta liczba 33, którą zdecydowałem się 
tutaj zamieścić, mogła wspierać cię w twojej podróży 

i wzbogacić twoje życie.

Przywiązuję ogromną wagę do poszanowania tradycji. 
Przyznaję, że niektóre z bóstw opisanych w tej książce 

są związane z tradycjami, w które nigdy się nie 
wtajemniczałem. Stąd dzielę się tu wyłącznie moją własną 
perspektywą i doświadczeniami, starając się jednocześnie 
zachować szacunek dla idei szerzonych na temat tych istot 

we wszystkich tradycjach, z którymi są one związane.



Wiem, że istnieje wiele dróg do doznawania miłości i Źródła 
stworzenia. Modlę się, abym tą książką otworzył drzwi 
do doświadczenia miłości i połączenia, i abym zrobił to 

w poszanowaniu Boskich Mistrzów.

Jestem wdzięczny za wszystko, czego się dotychczas 
nauczyłem, i za wszystkie osobiste doświadczenia, których 

doznałem podczas pisania tej książki.

Niech ta książka przyczyni się do aktywacji starożytnej 
mądrości, która drzemie w każdym z nas.
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W iększość zajęć duchowych, warsztatów i treningów na 
Zachodzie wymaga włączenia przynajmniej jednego 

z Wniebowstąpionych Mistrzów w postaci ustawionego na ołta-
rzu posągu lub zawieszonego na ścianie obrazu. To gwarantuje 
dalszy rozwój. Boscy Mistrzowie, znani również jako Mistrzo-
wie Starożytnej Mądrości, są zgromadzeniem oświeconych 
istot, duchowych przewodników i dusz, które poświęciły swoją 
energię i mądrość na rzecz uzdrawiania i pielęgnowania świata.

Uważa się, że istoty te są uniwersalnymi przewodnikami du-
chowymi, którzy działają na wielowymiarowym poziomie, co 
oznacza, że ich oddziaływanie nie ogranicza się do liniowego 
przebiegu czasu i przestrzeni. Wręcz przeciwnie, każdy może się 
z nimi połączyć i pracować tak jak z aniołami.

Wniebowstąpieni Mistrzowie pojawiali się w różnych trady-
cjach duchowych pod różnymi imionami, ale mieli podobne 
role, głosili zbliżone nauki, a nawet pojawiali się w tych samych 
miejscach. Na przykład, buddyści wierzyli, że Wniebowstąpieni 
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Mistrzowie rezydują w Szambali, mieście ukrytym w Hi-
malajach, podczas gdy wielu sadhu, indyjskich wędrowców, 
wzmiankowało o ukrytych świątyniach. Natomiast tradycje 
chrześcijańskie nauczają, że istnieje Zgromadzenie Świętych lub 
też zbór ludzkich dusz i aniołów w niebie.

Po raz pierwszy zapoznałem się z określeniem „Wniebowstą-
pieni Mistrzowie”, kiedy byłem nastolatkiem. To było mniej 
więcej w tym czasie, kiedy zaczynałem poznawać terapię krysz-
tałami i uzdrawiania energią. Pamiętam, jak moja nauczyciel-
ka Reiki, Avril, która później została moją mentorką, mówiła 
o tym, jak pomocne jest posiadanie duchowej istoty lub prze-
wodnika, którego można wezwać, aby pomógł nam w życiowej 
podróży. Nie trzeba było mieć osobistego doświadczenia z taką 
istotą, po prostu można było wezwać kogoś, kto przykuwał na-
szą uwagę albo z powodu historii swojego życia, albo wyzna-
wanych idei.

Dla przykładu Avril opowiedziała mi o jej szczególnym po-
łączeniu z Guanyin, żeńską postacią Buddy i boginią uosabia-
jącą boskie współczucie oraz całkowitą akceptację. Poczułem 
przyjemne, ogarniające mnie uczucie w momencie, gdy o niej 
mówiła.

Potem wskazała na wykusz i znajdujący się tam ołtarzyk 
z dużym porcelanowym posągiem kobiety o orientalnej urodzie 
i stojącej na kwiecie lotosu.

– Tam znajduje się jej posąg – powiedziała.
Poczułem niesamowite wibracje. Miałem gęsią skórkę.
– Będę ją przywoływać, kiedy przekażę ci dzisiaj twoją ener-

gię Reiki.
Poczułem się ciepło i przytulnie.
I tak zaczęła się moja podróż do świata mistrzów…
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Dostałem hopla na punkcie praktyki i badań duchowych. 
Kupowałem każdą dostępną książkę na ten temat, zagłębiałem 
się w ezoteryczne nauki pochodzące z zachodniej tradycji miste-
ryjnej i przyglądałem się wszystkiemu: od tajnych stowarzyszeń, 
takich jak Złoty Świt, po ambitne dzieła Heleny P. Bławatskiej 
i dyskursy Alice Bailey.

Wiele się nauczyłem, ale to, co zrozumiałem przez ostat-
nie siedemnaście lat, to fakt, że nie ma nic silniejszego niż 
osobiste doświadczenie. Dlatego chcę pomóc ci nawiązać 
twoje własne połączenie z tymi niesamowitymi duchowymi 
sprzymierzeńcami.





CZĘŚĆ I

Wprowadzenie  
do świata  
Mistrzów



Boskie Źródło stworzenia, 
Dostosowuję moje intencje do najwyższego dobra.

Światło wszechświata otacza mnie 
najwyższą formą ochrony.

Jestem bezpieczny w moim ciele i w mojej istocie,  
otoczony przez anioły światła.

Jestem gotowy rozpocząć duchową podróż.

Jestem gotowy pogłębić moją świadomość 
i wzmocnić moje duchowe połączenie.

Dziękuję Ci, mój wielki wewnętrzny nauczycielu,  
za poprowadzenie mnie tą drogą.

Moc wszechświata istnieje we mnie.

Prowadzi mnie światło gwiazd.

Jestem połączony z najwyższym dobrem  
i najwyższą prawdą.

Tak więc jest.
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ROZDZIAŁ 1

Kim są Mistrzowie?

To, co jest na dole, jest takie jak to, co jest na górze;  
a to, co jest na górze, jest takie jak to, co jest na dole.

— TABLICA SZMARAGDOWA

Według tradycji, Wniebowstąpieni Mistrzowie lub Ma-
hatmowie, jak ich też nazywano, kiedy po raz pierwszy 

wprowadzano ich do nauk teozoficznych pod koniec XIX wie-
ku, są istotami, które stąpały po Ziemi długo przed nami. 
Z tego powodu obecnie mogą podzielić się boską inteligencją 
oraz udzielić wsparcia na poziomie duchowym. Jezus i Budda są 
tego świetnymi przykładami. Chociaż są oni związani z dwoma 
głównymi wyznaniami świata, wykraczają poza ograniczenia 
swoich religii, a wielu ludzi na całym świecie odczuwa więź 
z ich mocą, obecnością i energią.
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Pierwotni mistrzowie teozoficzni nie byli znanymi postacia-
mi duchowymi, takimi jak Jezus i Budda, ale z biegiem lat idee, 
powiązania i doświadczenia, które zostały dodane do „nauk 
Wniebowstąpionych Mistrzów”, wykroczyły poza konkretne 
tradycje i stały się bardziej uniwersalne w swojej istocie.

Osobiście uważam, że każdy, kto dokonał znaczących zmian 
na naszej planecie, czy to poprzez społeczny aktywizm, nie-
bywałe przywództwo, czy dzielenie się swoimi darami, jest 
Wniebowstąpionym Mistrzem. Bardzo wpływowe dusze, takie 
jak Martin Luther King Jr., Bob Marley i Matka Teresa są tutaj 
wspaniałymi przykładami. Szczerze wierzę, że każdy z nas ma 
Wniebowstąpionego Mistrza wśród swoich przodków. Być może 
mieliśmy pradziadka, który dokonał czegoś niezwykle odważ-
nego lub zdołał przetrwać w wyjątkowo trudnych warunkach. 
Kimkolwiek by oni nie byli, możemy połączyć się z duchem i in-
teligencją Wniebowstąpionych Mistrzów oraz skorzystać z ich 
mądrości i przewodnictwa.

Wielu z opisanych w tej książce Wniebowstąpionych Mi-
strzów przezwyciężyło niezwykle trudne okoliczności w życiu 
człowieka. To właśnie dzięki temu, jak pokonali oni te wyzwa-
nia, są w stanie podzielić się „oświeconym” spojrzeniem z wyż-
szego poziomu duchowości.

Bóstwa, Mistrzowie i Świetlne Istoty

Wiedza na temat mistrzów różni się nieco w zależności od na-
uczyciela. Oryginalne pisma nigdy nie dawały jasności co do 
tego, na przykład, czy mistrzowie przebywali nadal na Ziemi 
jako istoty oświecone, które komunikowały się telepatycznie, 
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czy też byli przewodnikami duchowymi, którzy łączyli się po-
przez pewnego rodzaju komunikację duchową. Myślę, że należy 
uznać, że wszystkie sprawy duchowe są bardzo osobiste w swo-
jej naturze i trzeba znaleźć ścieżkę lub ideę, która najlepiej rezo-
nuje z naszą własną energią i prawdą. Zrozumiałem również, że 
każde medium czy nauczyciel duchowy dzieli się spostrzeżenia-
mi poprzez własną perspektywę lub, jak ja to nazywam, „filtr”. 
To akurat nie powinno dziwić, ponieważ stanowi wyznawaną 
przez nich prawdę.

W trakcie badań jeszcze przed napisaniem tej książki moją 
intencją było kompletne zagłębienie się w tradycyjne nauki 
Wniebowstąpionych Mistrzów i Mistrzów Teozofii. Jednak po 
tym, jak spędziłem trochę czasu w medytacji* i doświadcza-
niu połączenia, poczułem, że muszę przedstawić szerszy krąg 
Wniebowstąpionych Mistrzów, włączając w niego bóstwa i inne 
świetlne istoty.

Przede wszystkim, gdy odświeżałem moją wiedzę o tradycyj-
nych mistrzach Teozofii, takich jak El Morya, Kuthumi, Saint 
Germain i Djwal Khul, odkryłem skrajny brak kobiecych ener-
gii. Zdałem sobie sprawę, że chociaż Wniebowstąpieni Mistrzo-
wie wnieśli coś nowego, coś wykraczającego poza główne nurty 
religijne, ich misja została głęboko naznaczona patriarchalnym 
systemem tamtych czasów. Istniał ku temu powód. Helena Bła-
watska, która była jednym z założycieli Towarzystwa Teozoficz-
nego i ruchu Wniebowstąpionych Mistrzów, była aseksualna, 
najprawdopodobniej dlatego, że w wieku siedemnastu lat zo-
stała zmuszona do małżeństwa. Odłączając się od swej kobiecej 

* Najskuteczniejsze techniki medytacyjne można znaleźć w publikacji „Szyb-
ki kurs medytacji i ćwiczeń oddechowych” autorstwa Benjamina W. Deckera. 
Publikacja do kupienia w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.).
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energii, najwyraźniej zraziła się do aspektów kobiecości i sek-
sualności. Ten rodzaj „filtru” wpłynął na jej nauki, które były 
pozbawione oświeconego spojrzenia na kobiety. Jednak według 
mnie, trzeba przyznać im słuszność.

Patriarchalną energię kontynuował XX-wieczny ruch ducho-
wy „JAM JEST”, na który wyraźny wpływ miała Bławatska. 
Jego głosiciele byli, jak sądzę, albo chrześcijanami, „odnowio-
nymi” chrześcijanami lub też zwyczajnie wprowadzali chrze-
ścijańskie koncepcje do swoich nauk, aby uczynić je bardziej 
zrozumiałymi dla chrześcijańskiego społeczeństwa, które ich 
otaczało. Można to wyraźnie dostrzec w ich tekstach, a zwłasz-
cza w modlitwach do mistrzów.

Tu trzeba zrozumieć, że wszyscy mamy zdolność do dziele-
nia się duchowymi naukami i wszyscy robimy to poprzez nasze 
własne filtry. To jest właśnie piękno bycia człowiekiem – wszy-
scy mamy swoje własne doświadczenia i dzielimy się nimi z tej 
właśnie przestrzeni.

Dzieląc się informacją na mediach społecznościowych, że 
chcę napisać książkę o mistrzach, zapytałem, z którymi istotami 
ludzie czują się związani i z którymi pracują. Nie byłem zasko-
czony, że wielu z tych, którzy odpowiedzieli, wymieniło jedynie 
bóstwa. Dlatego też ta książka skupia się na postaciach bogiń, 
bogów, świętych postaciach, postaciach New Age i świetlnych 
istotach. Powstrzymałem się od uwzględnienia archaniołów 
zwyczajnie dlatego, że gdzie indziej obszernie pisałem o istotach 
anielskich. Dzięki temu mam więcej miejsca na przedstawienie 
innych – równie niesamowitych – istot we wszechświecie.

W tej książce opisuję, kto jest kim w niebie, ale to nie ko-
niec. Stworzyłem też listę istot, o których się dowiedziałem 
i z którymi zacząłem pracować dopiero podczas mojej podróży. 
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Natomiast, jeśli są tu informacje, które nie rezonują z tobą lub 
różnią się od tego, co słyszałeś lub czego nauczyłeś się gdzieś in-
dziej, ewentualnie czujesz, że pominąłem kogoś ważnego, pro-
szę wiedz, że tak może się zdarzyć. Zachęcam cię do zajrzenia 
w głąb własnego serca i połączenia się z prawdą, która działa 
dla ciebie najlepiej.

Uniwersalni Przewodnicy Duchowi

Przede wszystkim należy pamiętać, że Boscy Mistrzowie są 
otwarci na wszystkich. Poszczególni mistrzowie mogli kiedyś 
być związani z konkretną ścieżką lub tradycją, ale teraz wszy-
scy oni przekraczają wszelkie ograniczenia, włącznie z czasem 
i przestrzenią. Są uniwersalnymi duchowymi przewodnikami, 
których każdy może wzywać zawsze i wszędzie. Wszyscy może-
my mieć własne, osobiste doświadczenia z nimi związane.

Mimo to jest kilka ogólnych kwestii, o których należy pa-
miętać. Ważne jest, aby podchodzić do wszystkich tych istot 
z najwyższym szacunkiem, wiedząc, że w nich wszystkich ist-
nieje przebłysk Źródła. Każde bóstwo lub bóg jest ostatecznie 
aspektem samego Boga. Tradycje wschodnie są przepełnione 
energią awatarów. Awatar oznacza „zejście”, a zatem jest to 
w zasadzie inny termin mówiący o fizycznej inkarnacji. Awatar 
jest mistrzem lub bóstwem, które zstąpiło w formie cielesnej, 
przynosząc światu uosobienie Źródła.
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Święte Wcielenia Źródła

Jako osoba, która spędziła czas, mieszkając w aszramie w In-
diach, chciałbym również poddać rozważaniom kilka fizycz-
nych wskazówek. Powtórzę: szacunek jest kluczowy. Nigdy 
nie stawiaj obrazu lub posągu bóstwa na podłodze, chyba że 
znajduje się ono na jakimś podwyższeniu, na przykład posąg 
Buddy siedzącego na postumencie. Ponadto, zawsze utrzymuj 
święte przedmioty w czystości. Szanuj je jak żywe bóstwo, które 
mogłoby przebywać w twoim domu.

Inną rzeczą, o której trzeba pamiętać, jest należyte używanie 
świętego wizerunku. Jeśli ktoś, kto jest związany z danym mi-
strzem, dał ci do zrozumienia, że używasz jego obrazu w sposób 
lekceważący lub obraźliwy, nie obrażaj się, tylko zrób wszystko, 
aby to naprawić. Zarówno ty, jak i ja wiemy, że nigdy nie chcia-
łeś nikogo znieważyć.

To prowadzi nas do kolejnego ważnego punktu: miej inten-
cję we wszystkim, co robisz.

Nasza intencja ostatecznie jest tym, co skrywamy głęboko 
w sercu. To jest to, w co wsłuchuje się Wszechświat i na co 
reaguje. Posiadanie najlepszych intencji zawsze będzie nas 
wspierać w łączeniu się z duchową energią. Jeśli połączenie na 
poziomie duchowym jest dla ciebie jak wyprawa w nieznane, 
intencja jest tym, co cię w niej poprowadzi, a także tym, co 
zapewni ci harmonię i będzie chronić twoją energię.

Pragnę zapewnić cię na samym początku, że nie ma się cze-
go obawiać w tworzeniu tego połączenia. Kiedy mówię „chroń 
swoją energię”, nie mam na myśli ochrony własnej przed czymś, 
co pójdzie nie tak, jak tego oczekiwałeś. Chcę, byś wiedział, że 
kiedy otwierasz się na poziomie duchowym, zwiększasz swoją 
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wrażliwość na energie Ziemi i wszystko, co się na niej. Poświę-
ciłem temu cały rozdział o ochronie energetycznej (zobacz 
str. 154), abyś mógł odczuwać przyjemność z twoich podróży, 
aktywacji i połączenia z boskimi sferami.

Oto kilka ważnych punktów, z którymi warto się zapoznać:
 ˁ Jesteś silny.
 ˁ Jesteś strażnikiem swojego umysłu i ciała.
 ˁ Gdziekolwiek obecna jest miłość, strach nie istnieje.
 ˁ Miłość jest w tobie.
 ˁ Jesteś miłością.
 ˁ Połączenie na poziomie duchowym jest przygodą.
 ˁ Otaczają cię anioły, które wskazują ci drogę.
 ˁ Twój duch ma tyle głosu, ile ty masz w sobie gotowości do 

słuchania. Bądź gotów słuchać.
 ˁ Zawsze masz wybór.
 ˁ Nic nie ma prawa wejść w twoją przestrzeń bez zaproszenia.
 ˁ Jesteś bezpieczny.
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Guanyin

Guanyin jest bodhisattwą, istotą czystego współczucia oraz 
boginią miłosierdzia, współczucia i miłości. Jest czczona 

na całym świecie, szczególnie na Wschodzie, w Chinach, Korei, 
Japonii i Malezji.

Guanyin była jednym z pierwszych Wniebowstąpionych Mi-
strzów, o których dowiedziałem się na mojej ścieżce duchowej. 
Jak już wspomniałem wcześniej, zostałem jej przedstawiony 
podczas sesji Reiki. Z tego powodu zawsze silnie kojarzyłem ją 
z uzdrawianiem energetycznym. Wydaje mi się, że jest ona goto-
wa i chętna do pracy z każdym, kto zmierza drogą do uzdrowie-
nia, czy to jako praktyk, czy też osoba poszukująca fizycznego 
i emocjonalnego dobrostanu.

Guanyin ma w sobie coś bardzo delikatnego, świętego i przy-
jaznego. Łączenie się z jej energią nie wymaga wysiłku. Przypo-
mina mi ona po trosze Maryję Matkę, ale jej energia jest o wiele 
łagodniejsza i delikatniejsza. Czuję się tak, jakby wykonywała 
każdy krok i każdy ruch z opanowaniem i gracją. Połączenie 
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z nią kojarzy mi się z wdziękiem kultury azjatyckiej – uprzej-
mością i opanowaniem, które są jej częścią. Wizerunki Guanyin 
często przestawiają ją trzymającą perły, które symbolizują czy-
stość, mądrość i oświecenie. Możesz również zobaczyć boginię 
trzymającą miskę ryżu lub świętą wazę jako gest pragnienia ob-
darzania i karmienia innych swoim światłem i miłością.

Bodhisattwa

Guanyin, podobnie jak Zielona Tara (zobacz str. 314), jest 
bodhisattwą, oświeconą i współczującą istotą. Bodhisattwowie 
są częścią tradycji buddyjskiej, ale kojarzą mi się również z za-
chodnią koncepcją aniołów. Anioły traktuję jak boskie istoty, 
które są jednością ze Źródłem, ale wyrażają się w indywidualny 
sposób, aby pomóc tym, którzy są gotowi się z nimi połączyć. 
Podobnie jak anioły, bodhisattwowie mogą być wzorami do 
naśladowania, jak również boskimi strażnikami, inspirującymi 
nas do życia skoncentrowanego na sercu. W wielu odłamach 
buddyzmu wierni skupiają się na naśladowaniu bodhisattwów 
i, jak wspomniałem wcześniej, istnieje przekonanie, że wielcy 
praktykujący mogą stać się bodhisattwami w chwili fizycznej 
śmierci. Również w innych tradycjach wierzy się, że rozwinięta 
dusza może stać się Wniebowstąpionym Mistrzem.

Bogini współczucia

Guanyin jest nie tylko kobietą-buddą i oświeconą istotą, ale 
jest również boginią, uosobieniem mocy stworzenia w kobiecej 



Sekret mądrości Boskich Mistrzów168

formie. Guanyin zachęca nas do oferowania opieki, przebacze-
nia i współczucia, najpierw względem siebie, a potem względem 
innych. Przypomina nam, że wszyscy jesteśmy miłością. Jeśli 
obecnie przeżywasz trudne chwile w jakiejś relacji, najlepszym 
sposobem jest wykroczenie poza chęć zrozumienia, dlaczego 
ta osoba jest taka, jaka jest. Wyjdź poza jej zachowanie, błędy 
i relacyjne wyzwania. Jeżeli napotykasz trudności w związku, 
wezwij Guanyin i poproś ją, aby pobłogosławiła ukochaną oso-
bę swoją miłością, a tobie – aby pomogła być współczującym 
wobec siebie.

Współpraca z Guanyin

Współpraca z Guanyin może pomóc ci w:
 ˁ rozwijaniu wdzięku i opanowania;
 ˁ odczuwaniu współczucia wobec siebie i innych;
 ˁ wycofaniu się z sytuacji, która powoduje niepokój;
 ˁ pracy nad samoopieką.

Aktywacja Guanyin polega na przyciągnięciu do siebie świa-
tła bodhisattwów. Te jasne światła buddyzmu reprezentują naj-
wyższe współczucie i łaskę. Poprzez ich głębsze doświadczanie 
zachęcasz siebie do upodobniania się do nich.
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AKTYWACJA BODHISATTWY

Oddychaj głęboko.
Jeśli między tobą a drugą osobą istnieją jakieś poróżnienia, po-

myśl o nich teraz.
Wyobraź sobie czystą, perłowobiałą energię, która jak letni 

deszcz delikatnie spływa po tobie i zaistniałej sytuacji.
Powiedz:

Guanyin, boska matko współczucia,
przyjmuję Twoje światło. Przyjmuję twoją łaskę.
Dziękuję, że troskliwie otulasz mnie swoją energią. 
Odczuwając Twoją obecność, pozostawiam za sobą wszystkie sytu-

acje w moim życiu, które powodują u mnie niepokój i stres.
Dziękuję Ci za delikatne prowadzenie mnie w życiowych sytuacjach 

w kierunku współczucia i zrozumienia. Jestem teraz gotowy na 
przyjęcie zmian.

Dziękuję Ci za rozbudzenie tych aspektów mojej istoty, które mogą 
okazywać więcej współczucia.

Dziękuję Ci za rozbudzenie tych aspektów mojej istoty, które mogą 
wyrażać więcej łaski i zrozumienia.

Przyjmuję Twoje wskazówki odnośnie sytuacji, w których mogę być 
bardziej opanowany.

Przyjmuję Twoje wskazówki odnośnie sytuacji, w których mogę być 
bardziej uważny.

Przyjmuję Twoje wskazówki odnośnie sytuacji, w  których mogę 
pozwolić mojemu sercu się otworzyć.



Sekret mądrości Boskich Mistrzów170

Dziękuję za otoczenie mnie światłem najjaśniejszych bodhisattwów.
Podejmuję intencję, aby stać się istotą bardziej pełną wdzięku.
JAM JEST światłem łaski.
Podejmuję intencję, by stać się bardziej wyrozumiałym w  moim 

sercu.
JAM JEST światłem przebaczenia.
Podejmuję intencję, by stać się jaśniejszym światłem.
Rozbudzam jasność wewnątrz siebie.
To, co widzę w Tobie, postanawiam widzieć w sobie.
Tak więc jest.

Zbliż swoje dłonie do serca i  przez chwilę złóż je razem 
w modlitwie.

Kiedy poczujesz, że otrzymałeś to, czego potrzebujesz, pokłoń się 
Guanyin i wiedz, że ona kłania się tobie.
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Hathor i Hathorzy

Hathor, znana również jako Het-Heru, była boginią-krową 
w starożytnym Egipcie, boginią słońca, silnie związaną 

z niebem i płodnością. Kult Hathor datuje się na trzecie tysiącle-
cie przed naszą erą. Jest ona łatwo rozpoznawalną postacią, gdyż 
na głowie ma dysk słoneczny, utrzymywany w miejscu przez 
dwa rogi (nawiązujące do rogów krowy). Innym, powszechnie 
znanym, wizerunkiem bogini jest postać podobna do człowieka 
z parą krowich uszu. Istnieje wiele jej przedstawień i wizerun-
ków w świątyniach Egiptu. Wokół wierzchołków wielu kolumn 
można znaleźć obrazy jej krowich uszu.

Het-Heru oznacza „z domu Horusa”. Przyjęło się, że Hathor 
jest boską małżonką sokołogłowego Horusa. To połączenie daje 
Hathor kosmiczną energię oraz łączność z gwiazdami, istotami 
gwiezdnymi i potencjałem gwiazd. Uważa się również, że jest 
ona najprawdopodobniej córką boga słońca Re i dlatego nosi 
w sobie nieskończone światło słońca. Dzięki egipskiej ikono-
grafii, hieroglifom i folklorowi dowiadujemy się, że Hathor jest 
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Kyle Gray – jest najbardziej rozchwytywanym ekspertem od 
aniołów w  Wielkiej Brytanii. Odkrył swój talent w  wieku czte-
rech lat, kiedy odwiedziła go dusza zmarłej babci. Od tamtego 
momentu Kyle utrzymuje silne połączenie z  aniołami, które do 
dziś prowadzą go w duchowym rozwoju. Swoimi umiejętnościa-
mi dzieli się na warsztatach, podczas prezentacji oraz treningów.

Odkryj narzędzia i starożytną mądrość, aby połączyć się z oświeconymi 
Wniebowstąpionymi Mistrzami i otrzymać ich przewodnictwo, 

uzdrowienie, ochronę oraz wsparcie na twojej duchowej ścieżce.

Wniebowstąpieni Mistrzowie to oświecone dusze, które kiedyś stąpały po Ziemi 
i innych planetach. Nadal oferują ci swoją inteligencję emocjonalną i duchowe 
nauki. Maria Magdalena, Budda, Joanna d’Arc, Saint Germain, Thot, Hathor 
i inni są tutaj, aby cię wspierać. 

W tej niezwykłej książce znajdziesz:
 ˂ sylwetki 33 Wniebowstąpionych Mistrzów i historie ich wzniesienia dla więk-
szego dobra ludzkości,

 ˂ praktyczne narzędzia, dzięki którym wezwiesz Mistrzów, by prosić o duchową 
ochronę, usunąć blokady, otworzyć się na ich boską energię,

 ˂ informacje o tym, jak możesz uzyskać dostęp do starożytnej mądrości w celu 
uzdrowienia, ochrony i oświecenia, 

 ˂ potężne aktywacje, ćwiczenia i praktyki duchowe – takie jak wizualizacje Świę-
tej Geometrii, afirmacje, medytacje i modlitwy – które pomogą ci zwiększyć 
świadomość, wzmocnić intuicję i podnieść wibracje.

Już teraz skorzystaj ze starożytnej mądrości  
wielkich duchowych przewodników
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