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REKOMENDACJE
„Kyle Gray jest niezwykle utalentowanym medium oraz
przewodnikiem dla wszystkich poszukujących duchowego
oświecenia, jak i tych, którzy już podążają tą drogą”.
— Gabrielle Bernstein, autorka bestsellerowych książek
Szczęście to twój wybór i Wszechświat cię wspiera
„Kyle Gray jest ekspertem w dziedzinie niebiańskich powiązań
i ma na to dowody”.
— czasopismo „YOU”
„Uwielbiam Kyle’a Graya. Pomaga nam ponownie połączyć się
ze wszystkim, co w nas rozkwita, poddać się dobroczynnemu
działaniu otaczających nas sił oraz znaleźć łagodne ujście dla
energii, które powinny nas opuścić. Któż nie chciałby choć
trochę tego odczuć?!”.
— Rebecca Campbell, autorka książki
Twoje wewnętrzne światło
„Najgorętsze nazwisko w świecie duchowości!”.
— czasopismo „Soul & Spirit”

„Mam ciarki na całym ciele. Kyle Gray to najgorętsze
i najmodniejsze nazwisko w świecie mediów. Potrafi
w przystępny, a jednocześnie przesycony miłością, sposób
przekazywać nam anielską mądrość. Z całego serca zachęcam
was do poznania jego olśniewającego duchowego talentu”.
— Meggan Watterson, autorka książki
Pokochaj siebie, a nawet innych
„Kyle Gray jest obecnie jednym z najskuteczniejszych mediów
w całej Wielkiej Brytanii”.
— czasopismo „Psychologies”
„Kyle Gray jest medium o praktycznym podejściu, jego
spostrzeżenia i wizje są zaskakująco dokładne. Jest niezwykle
silnie połączony z duchowym światem”.
— dr David R. Hamilton, autor Wszystko zaczyna się od myśli
i Uzdrawianie ciała za pomocą umysłu
„Kyle Gray uczył ze zdumiewającymi rezultatami anielskich
modlitw osoby niewierzące, absolutnych sceptyków i ludzi,
którzy przez wiele lat modlili się w pewien ustalony sposób.
W tej książce opisuje swoje dynamiczne metody wznoszenia
modlitwy na natchniony poziom duchowości – poziom, na
którym trafia ona w samo sedno”.
— „Cygnus Review”
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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 ołtarzu posągu lub zawieszonego na ścianie obrazu. To gwarantuje
dalszy rozwój. Boscy Mistrzowie, znani również jako Mistrzowie 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 duchowymi, 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 tradycjach 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

Wstęp
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Mistrzowie rezydują w Szambali, mieście ukrytym w Himalajach, 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 „Wniebowstąpieni Mistrzowie”, kiedy byłem nastolatkiem. To było mniej
więcej w tym czasie, kiedy zaczynałem poznawać terapię kryształami i uzdrawiania energią. Pamiętam, jak moja nauczycielka Reiki, Avril, która później została moją mentorką, mówiła
o tym, jak pomocne jest posiadanie duchowej istoty lub przewodnika, 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 naszą uwagę albo z powodu historii swojego życia, albo wyznawanych idei.
Dla przykładu Avril opowiedziała mi o jej szczególnym połączeniu z Guanyin, żeńską postacią Buddy i boginią uosabiającą 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 energię 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 misteryjnej 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 ostatnie 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.

Wstęp
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ANIELSKIE LICZBY
Kyle Gray
Żyjemy szybko, w dobie stale rozwijającej się elektroniki
i Internetu. Czy w tym zabieganym świecie jest miejsce dla aniołów? Tak! Te boskie istoty są obecne także
i w twoim życiu. Czy zdarza ci się ciągle widzieć te same
liczby? To aniołowie chcą ci przekazać wiadomość. Kyle
Gray, brytyjski ekspert od kontaktów z aniołami i medium, prezentując w tej książce anielskie liczby od 0 do
999, a także sekwencje liczb, wyjaśnia, co boscy posłańcy chcą ci powiedzieć. Książkę możesz również traktować jako wyrocznię. Kiedy masz zmartwienie, problem,
potrzebujesz porady, po medytacji i modlitwie po prostu
otwórz książkę na przypadkowej stronie, a pierwsze liczby, które ujrzysz, będą
szukaną odpowiedzią. Anielskie przesłania we współczesnym świecie.

ANIOŁOWIE I PRZODKOWIE –
KARTY WYROCZNI
Kyle Gray, Lily Moses
Aniołowie mają jedną misję: kochać, pomagać i prowadzić ludzi. Przodkowie to mędrcy, uzdrowiciele
i wojownicy, którzy podzielą się z tobą swoją wiedzą
i magią. Ta inspirująca talia 55 pięknych kart wyroczni autorstwa Kyle’a Graya pomoże ci połączyć
się z Aniołami i Przodkami, uzyskać ich starożytną
mądrość, otrzymać boską miłość, uzdrowienie i przewodnictwo. Ta niezwykle potężna talia łączy boskie
przewodnictwo Aniołów z mądrością Przodków, którzy powiedzą ci to, co chciałbyś wiedzieć. Dzięki dołączonemu do kart przewodnikowi dowiesz się, jak odkryć ich przesłania oraz wieść życie dotknięte magicznym
przewodnictwem. Korzystanie z anielskich kart to coś więcej niż wróżenie i przepowiadanie przyszłości. To niesamowita praktyka duchowa, która pogłębi twój
duchowy rozwój. Zyskaj wsparcie od twoich duchowych przewodników.
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl tel. 85 654 78 35
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JAK POŁĄCZYĆ SIĘ
ZE SWOIMI ANIOŁAMI…
Kyle Gray
Anioły i duchowi przewodnicy to istoty, których głównym zadaniem jest czuwanie nad tobą, ochrona i niesienie pomocy, gdy jej potrzebujesz. Połącz się z nimi
i wykorzystaj ich mądrość w życiu codziennym! W tym
wyjątkowym poradniku Kyle Gray czerpie ze swojego
„anielskiego doświadczenia” i łączy je ze sprawdzonymi
technikami duchowymi. Pokazuje w jaki sposób wykorzystać modlitwy, medytacje, proste techniki oddechowe, rytuały, karty anielskie czy wróżby do połączenia ze
swoimi aniołami i duchowymi przewodnikami. Przedstawia również skuteczne sposoby na pozbycie się toksycznej energii, która zatruwa twoje ciało. Dzięki jego wskazówkom zaczniesz
świadomie strzec swoich wibracji, a także obudzisz w sobie energię kundalini.
Zyskaj duchową pomoc!

PRACA Z ENERGIĄ
Kyle Gray
Cały wszechświat jest zbudowany z energii. Jest ona całkowicie neutralna, lecz reaguje na nasze emocje i działania. Dzięki tej książce będziesz w stanie świadomie
kreować wasze interakcje. Pomoże ci w tym najbardziej
rozchwytywany ekspert od aniołów w Wielkiej Brytanii,
który odsłania 111 podstawowych ćwiczeń, które sam
stosuje w celu rozwoju swoich duchowych umiejętności. Teraz i ty będziesz wprowadzać energię na wyższy
poziom. Zaufasz własnemu wewnętrznemu przewodnictwu i zaczniesz bez skrępowania wyrażać wszystkie
aspekty siebie. Nauczysz się równoważyć dawanie i branie, a każda decyzja będzie przybliżała cię do życia, jakie sobie wymarzyłeś.
Wskutek tego codziennie będziesz doświadczać więcej radości, miłości i cudów.
Od energii do materii.
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl tel. 85 654 78 35
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JAK DOŚWIADCZYĆ
CUDÓW OD ANIOŁÓW
Corin Grillo
Anielski cud ocalił życie Autorki i obudził jej nadprzyrodzone dary. Dzisiaj – dzięki technice channelingu – uczy
ludzi z całego świata, jak wzmocnić intuicję, uzdrowić
ciało z chorób, osiągnąć dostatek finansowy i odkryć cel
w życiu. Przeprowadź 21-dniowy anielski eksperyment
i przekonaj się, że cuda z nieba są prawdziwe. Dzięki tej
inspirującej książce nauczysz się potężnej metody – jak
słyszeć, widzieć, czuć i mówić do aniołów tak, aby uzyskać od nich pomoc. Poznasz konkretne archanioły, które wezwiesz w związku ze swoimi potrzebami. Autorka
przygotowała 21 anielskich inwokacji i medytacji, które
możesz potraktować jako modlitwy prowadzące do pełni szczęścia. Oczyszczą
twoje serce, umysł, ciało i duszę, umacniając cię w rozwoju duchowym. Praktyki duchowe do uzdrowienia twojego życia.

DUCHOWY PRZEKAZ PLEJADIAN
Pavlina Klemm
Anielski przekaz Plejadian, świetlistych istot z wyższego
wymiaru, usłyszysz, wkraczając na ścieżkę rozwoju duchowego. Czego oczekują anielscy przewodnicy? Po co
się z tobą komunikują? Otóż ich DNA jest częścią ludzkiego kodu genetycznego. Tym samym Plejadianie są
przodkami, którzy osiągnęli najwyższy duchowy rozwój
i teraz chcą ci pomóc w transformacji twojej duchowości i wejściu w piąty wymiar. Te dobre anioły chcą, byś
osiągnął wyższą świadomość i dotarł do źródła istnienia.
W tej rewolucyjnej książce Autorka zawarła szereg ćwiczeń, które mają uwolnić cię od ego i kultu materializmu.
Medytacje wyswobodzą duszę od przyziemnych trosk, a terapia wizualizacjami i modlitwą otworzy serce na channeling, byś mógł doświadczyć duchowego
uzdrawiania. Otwórz się na przekaz Plejadian i wejdź w piąty wymiar.
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl tel. 85 654 78 35

ŚWIATOWE BESTSELLERY DLA CIEBIE – SPRAWDŹ:

www.studioastro.pl

KRYSZTAŁOWE PRZESŁANIA
ANIOŁÓW
dr Doreen Virtue
To wyjątkowe karty łączące w sobie przekazy od
aniołów z magiczną mocą kryształów. Dzięki dołączonemu do kart podręcznikowi, rozszerzysz znaczenie każdej z kart i zapewnisz sobie odpowiednie,
anielskie przewodnictwo w chwilach zwątpienia.
Jasne i optymistyczne odpowiedzi z pewnością
podniosą cię na duchu i ułatwią podejmowanie
trudnych decyzji. Od tej chwili każdy dzień będzie
wnosił jasne światło do twojego życia. Pozostając
cały czas pod opieką twoich uskrzydlonych przyjaciół, będziesz z sukcesem
realizował wyznaczone sobie cele. Dzięki nim bez problemu wybrniesz z trudnej sytuacji i otrzymasz pełną ciepła oraz miłości odpowiedź, która podniesie
cię na duchu w chwilach zwątpienia. Anielskie przesłania wzmocnione mocą
kryształów!

NIEBIAŃSKIE PRZESŁANIA
ARCHANIOŁÓW
Diana Cooper
Czy wiesz, że w chwili gdy tylko pomyślisz o aniele,
pojawia się on u twojego boku? Potrzebuje tylko tysięcznej części sekundy, by znaleźć się przy tobie. Korzystając z kart anielskich, nie tylko wzmocnisz swoją
intencję i zyskasz głębsze połączenie z niebiańskim
królestwem, ale również otrzymasz cenne wskazówki od archaniołów i przewodników duchowych. Archanioł Gabriel, Michał, Metatron czy Raziel tylko
czekają, aby ci pomóc. Każdy z nich ma wyjątkowe
umiejętności, które zapewnią ci ochronę, miłość, mądrość czy uzdrowienie. Odkryj
44 pięknie ilustrowane karty oraz dołączony do nich podręcznik, który pomoże ci
zinterpretować poszczególne symbole i postaci. Dowiedz się, jak stosować te karty
duchowe zarówno przy codziennych troskach, do wróżenia, jak i rozwoju duchowego. Wykorzystaj mądrość archaniołów w codziennym życiu!
ZAMÓW JUŻ TERAZ

TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl tel. 85 654 78 35

BIAŁYSTOK  WARSZAWA  CZĘSTOCHOWA

Wiesz, jak ważny jest dla Ciebie rozwój duchowy (osobisty).
Masz chęć pomagania sobie i innym.
Zależy Ci na pogłębieniu wiedzy,
którą zdobyłeś wcześniej z książek lub kursów.

Zapraszamy na kierunki:

 PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA
 ODNOWA PSYCHOBIOLOGICZNA
 TERAPIE NATURALNE
 MISTRZOWSKA SZTUKA WRÓŻENIA
• Rozwiniesz intuicję, zdolność jasnowidzenia i nawiązywania kontaktów z duchowymi przewodnikami;
• Nauczysz się stosować w praktyce astrologię, numerologię,
runy, Tarot, hipnozę;
• Otrzymasz z rąk mistrzów umiejętności korzystania z najważniejszych działów wiedzy ezoterycznej;
• Stworzysz zdrowe warunki życia dla siebie i swoich bliskich
zgodnie z medycyną energetyczną i feng shui;
• Poznasz nowych, wspaniałych ludzi, którzy idą podobną DROGĄ.

Twój czas na rozwój!
www.studiumzycia.pl, tel. 609 602 624

15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55/19
Warszawa tel. 601 334 441, Częstochowa tel. 500 280 080

Polecamy:

Kyle Gray – jest najbardziej rozchwytywanym ekspertem od
aniołów w Wielkiej Brytanii. Odkrył swój talent w wieku czterech 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 umiejętnościami 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 większego 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 Świętej Geometrii, afirmacje, medytacje i modlitwy – które pomogą ci zwiększyć
świadomość, wzmocnić intuicję i podnieść wibracje.

Już teraz skorzystaj ze starożytnej mądrości
wielkich duchowych przewodników
Patroni:

Psychotronika.pl
Pierwszy polski portal psychotroniczny

SKLEP ZE SZCZĘŚCIEM

