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Opiekunowie czterech stron świata,
Matko na Ziemi, Ojcze na Niebie,

Aniołowie, Przodkowie, Święci,
Wzywam was i witam!
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Wstęp

W  ukrytych duchowych krainach gromadzą się 
aniołowie i  przodkowie, którzy wykorzystują 
swoją mądrość, by pomóc w uzdrawianiu Ziemi. 
Możemy zdobyć dostęp do tej niesamowitej mocy 
miłości, ale musimy najpierw zechcieć to zrobić. 
Ta wyrocznia pomoże ci nawiązać to połączenie.

Aniołowie to boskie istoty, które odzwierciedla-
ją najważniejszy element miłości. To przedludzkie, 
inteligentne dusze, których zadaniem jest monito-
rowanie dobrostanu wszystkich rozumnych istot. 
Są bezkształtne, ale przybrały formę we wszystkich 
czterech stronach świata. W zależności od miejsca 
mogą przyjmować różne imiona i oblicza, ale ich 
esencja i misja pozostają bez zmian: mają kochać, 
nieść pomoc i zapewniać przewodnictwo.

Przodkowie to dusze zmarłych opiekunów 
mądrości ze wszystkich stron świata. To mędrcy, 
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wojo wnicy, znachorzy, szamańscy uzdrowiciele 
i inni posiadacze wiedzy, która pomogła ich ludom 
w rozwoju. Podobnie jak aniołów, przodków moż-
na wezwać poprzez modlitwę, medytację i ceremo-
nię, którą odprawia się, by otrzymać uzdrowienie, 
zmianę i wsparcie z innych światów.

Aniołowie i przodkowie niosą wspólnie potęż-
ny dar mądrości, który może pomóc nam w du-
chowym i  cielesnym życiu. Aniołowie oferują 
pozbawioną osądu, całkowicie czułą energię, dzię-
ki której możemy poczuć, że jesteśmy bezpieczni 
i że ktoś nas prowadzi. Dusze przodków dają nam 
doświadczenie – wiedzą, jak to jest stąpać po Zie-
mi i uczyć się o jej magii oraz lekarstwach.

Ta potężna wyrocznia oferuje ci możliwość wy-
pełnienia luki pomiędzy tym światem a  innymi. 
W swoich dłoniach trzymasz klucz do wielkiej wie-
dzy medycznej, która odzwierciedla to, co w głębi 
duszy już wiesz. Aniołowie i przodkowie wiedzą, 
czego powinieneś się dowiedzieć – a dzięki połą-
czeniu oraz ceremonii odprawionej przy użyciu tej 
talii kart wyroczni, możesz pozwolić, by dostarczyli 
ci wiadomości, które pomogą ci wytyczyć własną 
ścieżkę i cieszyć się życiem pełnym magii.
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Jak korzystać 
z kart Aniołów 

i Przodków

Ta talia kart wyroczni daje ci niezwykłą możli-
wość wzięcia udziału w ceremonii, w której oddasz 
cześć świętym – a oni tobie. Działają niczym po-
most pomiędzy tym światem a innymi, zapewnia-
jąc wskazówki, wgląd i wsparcie. Warto wiedzieć, 
że magia nie pochodzi z kart. Odzwierciedlają one 
jedynie niesamowitą mądrość, która znajduje się 
wewnątrz ciebie.

Praca z  kartami wyroczni to święta ceremo-
nia, a  im więcej czasu i  energii im poświęcisz, 
tym większą zyskasz wprawę i  pewność siebie. 
Im bardziej docenisz fakt, że to twoja obecność 
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umożliwia to niezwykłe połączenie, tym wyraź-
niejsze będą twoje wiadomości i interpretacje.

Karty – objaśnienie
Wyrocznia Aniołowie i  Przodkowie składa się 
z 55 kart, które nie zostały ułożone według kon-
kretnej kolejności ani znaczenia. Każda karta 
zapewnia możliwość połączenia się z siłami będą-
cymi u władzy oraz wskazówkami, które pochodzą 
od aniołów, przodków, a nawet Ziemi.

Święci
W talii znajdziesz karty 30 mędrców pochodzą-
cych z minionych czasów. To zbiór niesamowi-
tych dusz, których celem jest przekazywanie 
starożytnej wiedzy spoza tego świata. Są wśród 
nich szamani, znachorzy, laicy, wojownicy i kupcy 
z czterech stron świata. Wiedzą, jak to jest stąpać 
po powierzchni naszej planety i być na utrzyma-
niu ziemi, a zatem – z perspektywy duchowej – 
są w stanie zaoferować wskazówki i wgląd, które 
wspomogą twoją życiową ścieżkę.
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Strażnicy i Posłańcy
Znajdziesz tu także 12 dusz opiekunów, którzy 
przynoszą cudowne wiadomości poradnictwa 
i uzdrowienia. To stróżowie kierunków i anioło-
wie żywiołów, którzy chronią magiczny krąg pod-
czas szamańskiej praktyki. Te dusze pomogą ci 
połączyć się ze swoimi pierwotnymi potrzebami 
i pragnieniami, byś mógł wieść udane życie, zgod-
ne z twoją najwyższą prawdą, dobrem i celem.

Symbole Wojownika
Podczas pisania książki Jak połączyć się ze swoimi 
aniołami i duchowymi przewodnikami miałem sen 
– ukazały mi się w nim symbole, których mogłem 
użyć, by otrzymać potężne wiadomości bezpo-
średnio od moich przewodników i aniołów. Jeśli 
te „symbole wojownika” pojawią się podczas od-
czytu, mogą ujawnić ważne informacje, które po-
mogą ci zrozumieć, jak powinien wyglądać twój 
kolejny krok. W talii znajduje się 9 kart-symboli, 
a wszystkie niosą ze sobą lekcje i zwiastuny roz-
woju. Święci czasów minionych wypatrywali ome-
nów w świecie natury, by móc przewidzieć rezultat 
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danej sytuacji – symbole zawarte w tej talii działają 
właśnie w ten sposób.

Pory roku
Pory roku przychodzą i odchodzą, przynosząc ze 
sobą potężne energie. Karty pór roku dostarczają 
wiadomości, które pomogą ci popłynąć strumie-
niem życia. Mogą mieć również bardziej liniowe 
znaczenie, to jest sugerować, że konkretna pora 
roku da początek związanym z  nią energiom. 
Wszystkie pory roku przynoszą ze sobą swoje lekar-
stwa – pozwól, by udzieliły ci wspaniałych lekcji.

Tworzenie więzi z kartami wyroczni
Święci wymyślili własne metody na połączenie 
się z duszą i przodkami, często używając do tego 
wyroczni z kamieni, kości i muszli. Jako że były 
w większości wykonane ręczne, a za materiały słu-
żyło to, co udało się upolować lub zebrać, zostały 
wypełnione energiami twórców oraz materiałów, 
z  których powstały. Zarówno w  dawnych, jak 
i współczesnych czasach doceniano wagę posiada-
nia energetycznej więzi ze środkami, których uży-
wa się do nawiązania połączenia z duszą. Choć nie 
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zebrałeś materiałów, z których powstała ta talia, 
ani nie stworzyłeś ich gołymi rękoma, nie martw 
się – wciąż możesz nawiązać z  nią potężne, sy-
nergiczne połączenie. Więź można błyskawicznie 
stworzyć i  przypieczętować poprzez ceremonię, 
a jej moc i częstotliwość wzrosną wraz z czasem.

Ceremonia połączenia się z  kartami, pobło-
gosławienia i  dopasowania ich do twojej ener-
gii, może być tak skomplikowana lub tak prosta, 
jak zechcesz. Mówiąc szczerze – liczy się intencja. 
Dlaczego nie pozwolić, by ta prowadzona ceremo-
nia stała się prostym sposobem na połączenie się 
ze świętymi, opiekunami i energiami natury, któ-
re rezydują wewnątrz tej zachwycającej wyroczni?
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Druid
Utrzymaj przestrzeń

Wiadomość
Zachowaj spokój. Nie wykonuj nagłych ruchów 
ani zmian. Bądź silny, wiedząc, że jesteś tam, gdzie 
powinieneś być.

Opis
Druidzi to starożytni mędrcy z Wysp Brytyjskich. 
Byli głęboko związani z Ziemią, Słońcem i Księży-
cem. To uczeni, którzy stworzyli pismo ogamicz-
ne. Byli także znani z talentu do snucia opowieści, 
poezji i rzemieślnictwa.
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Dłuższa wiadomość
Kiedy karta Druida pojawia się podczas odczy-
tu, jesteś prowadzony, by zajrzeć głębiej wewnątrz 
siebie i utrzymać pozycję. Jeśli zastanawiasz się, 
co zrobić dalej lub lękasz się czegoś, co dzieje 
się w twoim życiu, to nadszedł czas, by zmienić 
swoje postrzeganie i powrócić do stanu zaufania. 
Nie zmieniaj swoich planów, ani nie rób nicze-
go drastycznego – nim podejmiesz kolejne kroki, 
po prostu zaufaj procesowi i pozwól, by wszyst-
ko wydarzyło się tak, jak musi się wydarzyć. Po-
myśl o drzewie – ma silne korzenie, a mimo to 
wciąż rośnie i daje owoce. Twoje życie będzie to 
odzwierciedlać.
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