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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 



17

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?



Ceremonia połączenia

Będziesz potrzebował:
• trochę prywatności oraz przestrzeni, w któ

rej poczujesz się zrelaksowany i bezpieczny,
• generalnego pojęcia, gdzie znajduje się 

północ, wschód, południe i zachód,
• swoich kart wyroczni.

Zacznij od wycentrowania siebie i  swojej 
energii – oddychaj głęboko i świadomie przez 
kilka chwil.

Kiedy poczujesz, że jesteś skupiony, po pro
stu powiedz w myślach:

Znalazłem się w tej przestrzeni, by wykuć 
dziś świętą więź z moją talią kart wyroczni.

Weź karty do rąk, uważnie się im przyjrzyj 
i dotknij każdej z nich. Bądź przy tym cierpli
wy i świadomy – to doświadczenie, które należy 
pielęgnować.

Kiedy będziesz gotowy, weź karty w obie dło
nie i powiedz:

Opiekunowie czterech stron świata,  
Matko na Ziemi, Ojcze na Niebie,  
Aniołowie, Przodkowie, Święci,  
Wzywam was i witam!



Dziękuję, że otoczyliście mnie świętą 
i bezpieczną przestrzenią, bym mógł 
stworzyć dziś więź z moją talią kart 
wyroczni.

Jestem gotów nawiązać głębsze połączenie 
ze sobą, moimi darami oraz intuicją, 
by móc usłyszeć, poczuć, zobaczyć i poznać 
pełne wskazówek wiadomości,  
które rodzą się wewnątrz mnie.

Wyrażam intencję, by wszystko, co zdobędę 
dzięki lekcjom, które da mi to narzędzie, 
zostało poświęcone rozwojowi wszystkich 
istot, we wszystkich miejscach.

Zwróć się na wschód i powiedz:

Strażnicy wschodu, aniołowie Powietrza,

dziękuję za waszą obecność 
i błogosławieństwo.

Niczym chłodny wietrzyk, wypełnijcie 
tę wyrocznię przejrzystością.

Dziękuję, że pomagacie jej wiadomościom 
zmienić wyobrażenia w coś cudownego.

Tak dobrze jest wiedzieć, że może to 
odblokować moją wewnętrzną wizję.



Przyjmuję wasze błogosławieństwa,  
które płyną ze wschodu.

Zwróć się na południe i powiedz:

Strażnicy południa, aniołowie Ognia, 
dziękuję za waszą obecność 
i błogosławieństwa.

Niczym płonąca pochodnia,  
wypełnijcie tę wyrocznię światłem.

Dziękuję, że pomagacie jej wiadomościom 
rozpalić namiętności.

Tak dobrze jest wiedzieć, że może 
to pokierować moimi intencjami 
i pragnieniami.

Przyjmuję wasze błogosławieństwa,  
które płyną z południa.

Zwróć się na zachód i powiedz:

Strażnicy zachodu, aniołowie Wody,

dziękuję za waszą obecność 
i błogosławieństwa.

Niczym fala dobroci,  
obmyjcie tę wyrocznię miłością.

Dziękuję, że pomagacie jej odblokować 
moje emocjonalne spostrzeżenia.



Tak dobrze jest wiedzieć,  
że może mi to pomóc  
zanurzyć się głęboko wewnątrz siebie.

Przyjmuję wasze błogosławieństwa,  
które płyną z zachodu.

Zwróć się na północ i powiedz:

Strażnicy północy, aniołowie Ziemi, 
dziękuję za waszą obecność 
i błogosławieństwa.

Korzystając z silnych korzeni,  
ugruntujcie tę wyrocznię w wiedzy.

Dziękuję, że pomagacie jej  
ujawnić moją ziemską siłę i duchowe dary.

Tak dobrze jest wiedzieć,  
że może mi to pomóc  
pozostać wycentrowanym w wiedzy.

Przyjmuję wasze błogosławieństwa,  
które płyną z północy.

Zbliż karty do serca i powiedz:

Wielka Matko Ziemio, 
dziękuję ci za wszystko, co robisz.

Dziękuję, że codziennie zapewniasz mi 
pożywienie, inteligencję i schronienie.



Dziękuję, że pomagasz mi poczuć się 
bezpiecznie, bym mógł okazywać moje dary.

Przyjmuję błogosławieństwa, które 
wręczasz tej wyroczni.

Przyjmuję twoje przewodnictwo  
w moim życiu.

Dziękuję za to, że skierowałaś do mnie 
świętych i ich wiadomości.

Moje serce jest z tobą jednością.

Wielki Ojcze na niebie,

dziś oddaję tę intencję tobie, twojemu 
najświętszemu światłu i miłości.

Dziękuję, że dostroiłeś mnie i tę wyrocznię 
do najwyższego dobra i najwyższej prawdy.

Wiem, że to ty kierujesz całą tą sytuacją.

Dlatego wiem, że wszystko, co powstanie 
z tej intencji, zostanie poprowadzone  
przez boskość.

Moje serce jest z tobą jednością.

Aho!

Weź głęboki oddech.
Wyobraź sobie, że światło nadchodzące z czte

rech kierunków dociera do twoich kart wyroczni.



Wyobraź sobie, że mądrość pochodząca 
z Ziemi obcałowuje je światłem.

Wyobraź sobie, że błogosławi je miłość 
z centrum wszechświata.

Możesz zawrzeć w ceremonii dowolne mod
litwy i intencje.

Kiedy będziesz gotowy, zakończ ceremonię, 
mówiąc:

Moim pragnieniem jest, by wszystkie te 
błogosławieństwa i intencje pozwoliły mi 
dostroić się do mojej najwyższej prawdy 
i najwyższego dobra oraz wieść życie 
zgodnie z celem.

I tak właśnie jest!

Twoja wyrocznia jest teraz z tobą prawdziwie 
związana!
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Korzystanie z kart wyroczni

Jak działają karty
Aniołowie i przodkowie działają zgodnie z boskim 
prawem wolnej woli. To oznacza, że nie możemy 
przyjąć ich pomocy, jeśli o nią nie poprosimy. Naj-
lepsze sposoby na przyjęcie niesamowitych wska-
zówek od tych świętych nauczycieli, to modlitwa, 
intencja, medytacja oraz, oczywiście, twoja talia 
kart wyroczni.

Samo trzymanie kart w dłoniach i przygotowy-
wanie się do ich użycia pokazuje, że jesteś otwarty 
na informacje, spostrzeżenia oraz wiadomości od 
aniołów i przodków. Ważne jest jednak, by do-
kładnie wiedzieć, w  jaki sposób karty ujawniają 
przed tobą wiadomości. Zgodnie z  duchowym 
prawem „ciągnie swój do swego” – a zatem przy-
ciągamy lub tworzymy doświadczenia w oparciu 
o nasze myśli, uczucia i działania. Kiedy korzy-
stamy z talii kart wyroczni, przyciągają nas karty, 
które w  tym momencie najlepiej odzwierciedla-
ją naszą osobowość, sytuację, mocne strony, dary 
i wyzwania.
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Podejście do kart wyroczni z uczciwością
Talia kart wyroczni to narzędzie, które pomaga 
w  bezpośredniej komunikacji z  tym, co boskie. 
Z  tego względu musimy podejść do nich uczci-
wie. Oznacza to, że kiedy bierzemy kartę, a ta nie 
powie nam tego, co chcemy usłyszeć, powinniśmy 
przyjąć, że być może jest to coś, co musimy usły-
szeć. Dlatego bardzo ważne jest podejście do kart 
ze zdrowym rozsądkiem i otwartym sercem, będąc 
gotowym na otrzymanie szczerej i wnikliwej rady 
– niezależnie od tego, jak będzie brzmiała.

Szacunek do kart oraz do samego siebie rów-
nież podniesie nasz poziom połączenia i komuni-
kacji z boskością.

Dlatego nie bierz kart do rąk, kiedy:
• Jesteś pod wpływem alkoholu.
• Czujesz się emocjonalnie przytłoczony.
• Niedawno uczestniczyłeś w kłótni lub różnicy 

zdań.
• Nie jesteś gotów, by usłyszeć prawdę.

Najlepsze rezultaty uzyskasz, gdy:
• Jesteś bezpośrednio po wykonaniu medytacji.
• Właśnie zaczynasz dzień.
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• Odbyłeś przed chwilą spacer na łonie natury.
• Właśnie wyszedłeś z wanny.

Wykonywanie odczytów wyroczni
Możesz użyć kart, by wykonać precyzyjne odczyty 
dla siebie oraz innych osób. Nie wiążą się z nimi 
żadne zasady ani dogmaty. Zapomnij o wszyst-
kich starych przesądach, o  których słyszałeś 
i uświadom sobie, że liczy się wyłącznie zaufanie 
oraz podejście do odczytu z najlepszymi możli-
wymi intencjami. Masz kontrolę nad tym, co się 
w  trakcie niego zdarzy, a  twoi aniołowie, prze-
wodnicy i przodkowie będą cię wspierać podczas 
całego procesu. Wykonywanie odczytów za po-
mocą tej talii jest całkowicie bezpieczne i głębo-
kie, a powinno być także przyjemne!

Podnoszenie wibracji
Dobrze jest utrzymywać wysoki poziom dostroje-
nia energii, by twoje odczyty były skoncentrowa-
ne i precyzyjne. Na dobry początek zawsze warto 
przygotować kilka rytuałów i  praktyk, by uzy-
skać pozytywną, otwartą i pełną miłości energię. 
Przed wykonaniem odczytu (dla siebie lub innych) 
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sugeruje się odbycie krótkiej medytacji, podczas 
której pomyślisz intencję i/lub wyobrazisz sobie, 
że spowija cię białe albo złote światło. Możesz także 
pomyśleć o wszystkich rzeczach, za których obec-
ność w swoim życiu czujesz wdzięczność – lub zro-
bić ich listę w dzienniku. Możesz pospacerować na 
łonie natury. Możesz zapalić kadzidło albo świecę, 
a także przynieść ze sobą do pokoju obraz lub sta-
tuetkę przedstawiającą twojego ulubionego świę-
tego, anioła czy przewodnika. Cokolwiek zrobisz, 
utrzymanie pozytywnego nastroju zagwarantu-
je, że uda ci się dotrzeć do wyższego „ja” i stwo-
rzyć przejrzysty kanał do komunikacji z aniołami 
i przodkami.

Przechowywanie kart
Nie istnieją żadne konkretne wymogi dotyczące 
przechowywania tej talii karty wyroczni – poza 
tym, że należy trzymać ją w bezpiecznym miej-
scu, najlepiej poza zasięgiem innych osób, by 
energia kart pozostała zgodna z  twoją. Możesz 
kupić woreczek z aksamitu lub organzy, by prze-
chowywać w nim karty, o ile nie wystarczy ci pu-
dełko, które znajduje się w zestawie. Od zawsze 
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uwielbiam woreczki na karty wyroczni, których 
używam do przechowywania mojej kolekcji – są 
poręczne, szczególnie jeśli zabierasz ze sobą karty 
w podróż. W woreczku można też umieścić krysz-
tały lub amulety, by energia kart pozostała czysta 
i zabezpieczona.

Oczyszczanie kart
Z pewnością zdarzy się, że twoje karty zostaną wy-
stawione na działanie niższych energii. Te mogą 
pojawić się, gdy ktoś źle obejdzie się z kartami 
lub z  powodu przytłaczającego pod względem 
emocjonalnym odczytu wykonanego wspólnie 
z przyjacielem. Jeśli z jakiegoś powodu czujesz, że 
twoje karty potrzebują oczyszczenia, podążaj za 
instynktem. Ucieszysz się na wieść, że każdą ener-
gię, która wydaje się niska lub „negatywna”, moż-
na natychmiast zneutralizować dzięki modlitwie 
i  intencji. Do czyszczenia moich kart wyroczni 
lubię używać kadzidła lub szałwii – dym może 
pomóc w wizualizacji, że stają się one całkowicie 
czyste. Oto ceremonia oczyszczania:



Ceremonia oczyszczania

Weź w ręce szałwię, kadzidło albo podobną ży
wicę czy też zioło i ustal wewnętrzną intencję 
– oczyszczenie starej lub negatywnej energii. 
Następnie zapal kadzidło lub szałwię i umieść 
w ognioodpornym naczyniu.

Trzymaj swoje karty nad naczyniem, pozwa
lając, by całkowicie pogrążyły się w  świętym 
dymie. Wyobraź sobie, że usuwa on wszystkie 
stare energie lub wibracje, które nie są najbar
dziej zgodne z tobą lub kartami.

Następnie zmów tę modlitwę:

Opiekunowie czterech stron świata, 
Matko na Ziemi, Ojcze na Niebie, 
Aniołowie i Przodkowie,

Za pomocą tego świętego dymu usuwam 
wszystkie negatywne lub stare energie, 
które stoją mi na drodze do wielkości.

Dziękuję, że oczyściliście te karty, by mogły 
reprezentować i czcić wyłącznie światło.

Dziękuję, że ucałowaliście je waszą 
świętą mądrością, by mogły raz jeszcze 
odzwierciedlić pozytywne, podnoszące 
na duchu i trafne wiadomości.

Dziękuję, dziękuję, dziękuję!

I tak właśnie jest!
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Po zakończeniu ćwiczenia oczyszczającego, go-
rąco polecam ponowne wykonanie ceremonii po-
łączenia (wyżej), by jeszcze raz naładować karty 
energią aniołów i przodków.

Tasowanie kart
Porządne przetasowanie kart również oczyści ener-
gię i przygotuje cię na wnikliwą sesję.

Jeśli właśnie wziąłeś karty do rąk, pomyśl inten-
cję, zgodnie z którą nic nie będzie wywierało na nie 
wpływu, byś mógł dokonać precyzyjnego odczytu.

Jeśli właśnie zakończyłeś sesję z drugą osobą, 
dobrze przetasuj karty, jednocześnie ustalając in-
tencję, zgodnie z którą pozwalasz odejść czyjejkol-
wiek energii.

Wykonywanie odczytu dla siebie
By zapoznać się z kartami i zbudować z nimi potęż-
ną relację, dobrze jest wykonać odczyt dla siebie. 
Być może słyszałeś, że nie wolno – lub nie powinno 
się – tego robić, ale takie podejście należy do prze-
szłości. Święci czasów minionych zawsze otrzymy-
wali osobiste wiadomości i znaki pochodzące od 
tego, co boskie. Za pomocą tej talii kart wyroczni 
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możesz zrobić dokładnie to samo. Wykonanie od-
czytu dla samego siebie to bez wątpienia dobry 
pomysł.

Oto, jak to zrobić:
• Przetasuj karty (patrz: wyżej).
• W umyśle lub na głos, w zależności od tego, 

która opcja wydaje ci się w danej chwili bardziej 
odpowiednia, powiedz: „Aniołowie i Przodko-
wie, dziękuję, że ujawniliście przede mną i dla 
mojego najwyższego dobra to, co powinienem 
wiedzieć”.

• Następnie sięgnij po swoje karty. Ułóż z nich stos, 
po kolei, jedna na drugiej. Dzięki temu pierwsza 
karta, którą podniesiesz i odkryjesz, będzie rów-
nież pierwszą kartą rozkładu. (Opisy niektórych 
rozkładów znajdziesz na kolejnych stronach).

Wykonywanie odczytu dla drugiej osoby
Ta procedura przebiega prawie tak samo, jak wy-
konywanie odczytu dla siebie. Jeśli dana osoba jest 
obecna:
• Przetasuj dla niej karty i rozłóż je przed nią.
• Poproś, by położyła dłonie na kartach i podzię-

kowała aniołom oraz przodkom. Jeśli ta osoba 
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jest nieśmiała, wypowiedz za nią słowa podzię-
ki: „Aniołowie i przodkowie, dziękuję, że po-
przez mnie i dla najwyższego dobra ujawniliście 
przed [imię tej osoby] wszystko, co powinien 
lub powinna wiedzieć. I tak właśnie jest”.

• Poproś, by ta osoba podniosła karty i ułożyła 
z nich stos.

Jeśli dana osoba nie jest obecna – na przykład, 
kiedy prowadzisz odczyt dla ukochanego, przyja-
ciela lub klienta przez telefon lub rozmowę wideo 
– możesz podnieść karty w jej imieniu, ale jedynie, 
jeśli udzieliła ci pozwolenia.

Sugerowane rozkłady

Rozkład na dwie karty (Krzyż z dwóch kart)
Ten rozkład doskonale nadaje się do uzyskania 
szybkich spostrzeżeń podczas wykonywania od-
czytu w  biegu lub do uzupełnienia innej tera-
pii czy sesji, którą przed chwilą z kimś dzieliłeś. 
Często używam go do odczytów podczas spo-
tkań firmowych lub przyjęć inauguracyjnych, jak 
również do wykonywania miniodczytów z grupą 
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znajomych. Możesz wykorzystać ten rozkład, by 
skupić się na konkretnym pytaniu lub otrzymać 
zarys swoich aktualnych spraw.

1 2

1. Pierwsza karta symbolizuje sytuację, o którą py-
tasz lub w której obecnie się znajdujesz.

2. Druga karta, którą układasz w poprzek, nad lub 
z boku pierwszej, symbolizuje to, co powinieneś 
wiedzieć lub zrobić w związku z daną sytuacją.

Kiedy korzystam z tego rozkładu, czytam karty 
osobno, a następnie łączę ich znaczenia, by otrzy-
mać informacje i spostrzeżenia.

Rozkład Celtyckiego Kompasu
Rozkład Celtyckiego Kompasu opracowano na 
potrzeby pracy z tą talią kart, ponieważ jest pełna 
opiekunów mądrości i posłańców, którzy przekażą 
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ci głębokie wskazówki na temat twojej aktualnej 
energii.

5

9

8

1

2

4

3

6
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Korzystając z tego rozkładu, patrz nie tylko na 
wiadomości kart, ale także na archetypowe po-
stacie, ponieważ symbolizują one twoje dary i ta-
lenty. Możesz trafić na jedną z kart symboli – to 
poszczególne energie, które objawiają się w danej 
chwili poprzez ciebie.


