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Üdvözöllek, Kereső!

Varázslatos dolgok rázzák meg manapság gyönyörű bolygónk szívét. Érzed te 
is? Megérkeztünk a nagy elszigetelődés korába, amire korábban még nem volt 
példa az emberiség történetében. Az evolúciónkban is fordulóponthoz érkez-
tünk: alkalmunk nyílik visszanyerni a lényegi Igazságot, miszerint mind egyek 
vagyunk a Szellemmel, és egy hatalmas, közös tudatban fonódunk össze vele, 
amely elválaszthatatlanul összekapcsolja egymással a Föld minden egyes élő 
teremtményét.

Mindazok, akik késztetést éreznek, hogy megerősítsék ezeket a kapcsola-
tokat, és elengedjék a szétforgácsolt világgal kapcsolatos tévképzeteiket, ennek 
hatására ismét elkezdtek emlékezni. Sokan érzünk erős vágyat arra, hogy egy 
mélyebb szinten összekapcsolódjunk az élettel, egymással, a Szellemmel, vala-
mint a bolygóval, miközben belépünk a felfokozottabb éberség korszakába. Az 
éj végtelen sötétjében egyre erősebben ragyog fel a fénysugár!

Az anyagi és a spirituális világ között feszülő fátyol lassan vékonyodik, és 
sokan hallják meg a Szellem és az anyag közötti szent kapcsolat megújításá-
ra felszólító hangot. Ma már egy-egy pillanatra feltűnik a mindent összekö-
tő egység képe. Ezért az ősi misztikus hagyományok segítségével közvetlen és 
meghitt párbeszédet kezdeményeztünk a Szellemmel a legfőbb jó reményében 
– nemcsak abbeli vágyunkból, hogy valami nálunk nagyobbal vegyük fel a 
kapcsolatot, hanem gyakorlati útmutatás után is kutatva.

A régmúlt felszentelt papjaival és papnőivel ellentétben, akik köteles-
ségtudóan végrehajtották a rájuk mint spirituális vezetőkre kirótt feladatokat, 
a modern misztikusok a saját útjukat járják. Nem is feltétlenül olyanokról van 
szó, akik parapszichológiai vagy gyógyítói képességekkel rendelkeznek, hanem 
a spirituális bölcsesség otthoni gyakorlóiról – anyákról, apákról, ügyvédekről, 
pincérekről, művészekről, könyvelőkről, stb. A mai misztikusok között meg-
találjuk minden korosztály, bőrszín, társadalmi réteg, mindkét nem és min-
den szexuális irányultság képviselőit; vannak köztük, akik kifinomultabban, 
mások pedig egyszerűen közelítenek a misztériumok meg értése felé.

A Szellemmel való erős kapcsolatnak egyedül olyan akadályok állnak az 
útjában, amelyeket mi magunk állítottunk, így bármikor le is bonthatjuk őket. 
Ha ma valaki misztikus szeretne lenni, elég, ha nyitottan, gyermeki kíváncsi-
sággal áll hozzá a világhoz, és hajlandó felvenni egy újfajta párbeszéd fonalát 
– egy olyan párbeszédét, amely elsőre talán szokatlannak érződik, ám amely-
ről megígérhetem, hogy a lelked azonnal felismeri majd. Érezni fogod, hogy a 
varázs utáni vágyad életre kel, amint meghallod a Szellem hozzád szóló üzene-
teit, és megérzed a Szellemmel való összefonódás jeleit. Ennek első feltárulása-
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kor végtelen öröm és boldogság száll majd meg, és ez lesz majd az átalakulás-
hoz vezető út első lépése.

Sok mindent elfelejtettünk, ezért sok mindent kell felidéznünk, de ha időt 
szánunk a Szellemmel való párbeszédre, akkor mindent visszakapunk, hiszen 
a Szellem mindvégig beszélt hozzánk és kereste velünk a kapcsolatot. Őseink 
még ismerték az isteni kommunikáció szent nyelvét, csakúgy, mint az ókori 
civilizációk bölcsei, valamint a bennszülött hagyományok titkainak őrzői, 
akik rendkívül nagy tiszteletnek örvendtek, amiért képesek voltak kapcsolatot 
létesíteni az emberek és az Isteni között.

Valószínűleg azért olvasod most te is ezeket a sorokat, mert meghallottad 
azt a hangot, amely arra ösztönöz, hogy kezdd meg a párbeszédet a Szellemmel 
– azzal a tudatos, értelmes univerzummal, amelynek te is szerves része vagy. 
A mellékelt kártyacsomag segítségével megtanulod, hogyan csatlakozz rá a rej-
tett birodalmak bölcsességére, és hogyan cselekedj úgy, hogy célt, értelmet, 
varázst és bőséget tudj vinni az életedbe. Üdvözlet, igazság keresője! Jó helyen 
jársz!
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Bevezetés

Ez a kártya egyfajta bölcs útmutató, amely a Szellemmel és a Felsőbb Énünk-
kel történő közvetlen kommunikációt segíti a legfőbb jó érdekében. Ha 
napi szinten foglalkozol ezekkel a kártyákkal spirituális gyakorlatként, jobb
döntéseket tudsz majd hozni, és úgy érzed, valami nálad nagyobb Hatalom 
támogatja minden lépésedet, és segít visszaszerezni a veled született intuíció 
természetes adományát. Forgasd tisztelettel ezeket a lapokat, ismerd meg szim-
bolikájukat és a belőlük áradó bölcsességet. El fogsz ámulni, mennyi ajándék 
vár rád a felfedezés során.

Szellemi lény vagy, az emberi tapasztalás képességével, aki fénysebességgel 
fejlődik egy bizonytalan világban. Hát nem csodálatos tudni, hogy azonnali 
ismereteket és útmutatót kaphatsz a Szellemtől, amikor csak szükséged van rá? 
Isten hozott az állatszellemek világában!

Hogyan működik a jóskártya?

Minden orákulumhoz tartozik egy lexikon, avagy mátrix, amely lehetővé teszi 
a kommunikációt. Ahogyan az ábécé betűit is értelmes szavakká és monda-
tokká tudjuk alakítani, az orákulumnak is megvan a maga rendszere, amely 
révén meg tud nyilatkozni. Ezt a rendszert képek, szimbólumok és metaforák 
alkotják. Gondoljunk csak arra a mondásra, miszerint „egy kép többet ér ezer 
szónál”; ugyanez igaz a jóskártyák a Szellemmel történő kommunikációban 
betöltött szerepére.

Az üzenethez a szinkronicitás, vagyis a logika eszközeivel megmagya-
rázhatatlan véletlen egybeesések révén juthatunk hozzá. A szinkronicitás arra 
figyelmeztet, hogy a valóság szövetét nem csupán a tudományos törvények 
alkotják, hanem egy Nagy Rejtély is, amely bizonyítékokkal szolgál a háttér-
ben meghúzódó működési elvekről, még úgy is, hogy nem mindig engedi a 
megértést, hiszen nem ebben az életben kell mindent megtanulnunk. A Lát-
hatatlanban való hit és bizalom nem racionális, de mégis szükség van rá ahhoz, 
hogy az élet misztikus oldalával is összhangba kerüljünk. A tervezés, a múlt 
racionális elemzése és a jövőről való stratégiai gondolkodás is hasznos, de ne 
felejtsük el, hogy emberi lényként nehezen számszerűsíthető szívvel és lélekkel 
is rendelkezünk, amelyek révén szüntelen kapcsolatban állunk a Szellemmel. 
Meg kell tanulnunk megbecsülni az élet szellemi oldalát, és a logikával nem 
magyarázható adományokat. Csak így ébredhetünk újra tudatára valódi ter-
mészetünknek. Szellemi lények vagyunk, egy hatalmas, lelkekből és szellemek-
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ből álló hálózat részei, amelyek egymásba fonódnak, és így alkotják közösen az 
élet szövetét.

Miért ez a kártya?

Egy vagyok azok közül, akiknek az a küldetésük, hogy segítsék az isteni kom-
munikációt. Ez a jóskártyacsomag az én neked szóló ajándékom a Szellem 
nevében, aki isteni bölcsességével a kártya megalkotására inspirált.

A természet az isteni kommunikáció és kifejeződés rég elfeledett eszköze, 
amely az idők kezdete óta észrevétlenül hevert a szemünk előtt. A Szellem 
esszenciája mindig vezet minket, és bármikor készen áll arra, hogy bölcsessé-
gekkel segítsen minket. Gyakran ezt érző lények és természeti jelenségek for-
májában kommunikálja felénk. Minden állat – legyen az két- vagy százlábú, 
tollas vagy pikkelyes, vízi, földi vagy légi – képes személyre szabott üzenete-
ket közvetíteni felénk, amelyek rendszerint éppen a legjobb helyen és időben 
érnek el minket.

Mindig is vágytam arra, hogy világra hozzak egy olyan orákulumot, amely 
a bolygón velünk együtt élő állatok előtt tiszteleg. Az állatok a lelki szövetsé-
geseink, egyben tanítómestereink és szent gyógyítóink – bár szétforgácsoló-
dott életvitelünk ezt a tudást gyakran figyelmen kívül hagyja. Az állatokról 
szóló tanításra ösztönző hang mintha a tudatom visszhangozva kongó mélyé-
ről szólt volna hozzám, és követelte volna a figyelmemet.

Szerencsésnek mondhatom magam, mert számos jóskártyát keltettem már 
életre, amelyekben szerepet kaptak az állatok is, de mindig is úgy éreztem, 
hogy az állatszellemek világát csak akkor tudom maradéktalanul tiszteletben 
részesíteni, ha egy teljes, külön kártyacsomagot neki szentelek. Tudtam, hogy 
ez a kártya intuitív kommunikációs csatornaként fog működni mindenki szá-
mára, aki keresi a kapcsolatot az istenivel, és hajlandó megtenni az első lépést 
a párbeszéd irányában.

Mindig is meghitt, rejtélyes viszony fűzött az állatokhoz. Gyerekkorom óta 
érzem, hogy jelenlétük egy másfajta tudást közvetít: a minket körülölelő világ 
Lélekben gazdag; minden állatnak saját archetipikus szimbolikája van, amely 
mély és tartós igazságokra világít rá egyetemes jelentőségű üzenetek formájá-
ban. Úgy éreztem, mintha az állatok archetipikus Lelke szólított volna meg, 
túllépve személyes tapasztalatomon, mégis valamiféle mélyen bizalmas módon, 
emlékeztetve az élet szövetére és azokra a történetekre, amelyek a tudattalan-
ból törnek fel, ha csöndes szemlélődésben hajlandóak vagyunk meghallani 
őket. Számos alkalommal megfigyeltem, hogy valahányszor megerősítésre volt 
szükségem egy-egy fontos kérdésben, egy varjú tűnt fel; ha útmutatás kellett, 
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