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Tarot Eterycznych Wizji 

 

Dedykowany mojej kochającej żonie Hope, bez której to nie byłoby możliwe. Dziękuję, że we mnie wierzysz, 
nawet jeśli ja nie. 

 

Wprowadzenie 

Urok Tarota zmienił się na przestrzeni lat. Talia powstała w XV wieku jako prosta gra karciana w czterech kolorach 
i przez lata przekształciła się w narzędzie do medytacji, wewnętrznej refleksji i wróżenia. 

Talia Tarota Eterycznych Wizji składa się z 80 kart, które są podzielone na dwie części - 24 Wielkie Arkana (z 
dwoma nowymi kartami) i 56 Małych Arkanów. Ta talia powstała w oparciu o własną podróży artysty, polegającą 
na wewnętrznej refleksji i medytacjach. 

 

Wielkie Arkana 

Wielkie Arkana (karty atutowe) są podstawą talii i opowiadają historię podróży Głupca. Odzwierciedla historię 
duchowej świadomości opowiedzianą za pomocą obrazów. 

0. Głupiec 

Korespondencja astrologiczna: Uran 

Głupiec jest duchem niewinności w każdym z nas, gdy zaczynamy naszą podróż. Ta karta może znajdować się na 
początku (narodziny) lub końcu (przemiana) naszej ścieżki. Na każdej pozycji oznacza początek "nowych 
początków", w którym możemy być kreatywni, mieć nieograniczoną wiarę i swobodnie wykorzystywać 
możliwości! 

Prosta: potencjał, nowe początki, okazja, przygoda 

Odwrócona: nieostrożność, zaniedbanie, niepewność, apatia 

1. Mag 

Korespondencja astrologiczna: Merkury 

Mag łączy ducha z tym, co fizyczne - reprezentuje „jak na górze, tak na dole”. Jest panem wszystkich czterech 
żywiołów: ziemi, powietrza, ognia i wody. Mówi ci, że masz wszystkie narzędzia, aby urzeczywistnić swoje 
pragnienia. Kreatywność, umiejętności, skupienie i pragnienie to siły, które odsłania przed tobą, aby osiągnąć 
dowolny cel. 

Prosta: umiejętność, pewność siebie, działanie, koncentracja, osiągnięcia 

Odwrócona: niepokój, brak planowania, bezsilność, zwlekanie, arogancja 

2. Najwyższa Kapłanka 

Korespondencja astrologiczna: Księżyc 
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Kapłanka reprezentuje mądrość i oświecenie. Jest pomiędzy dwoma światami i uosabia wiecznego kobiecego 
ducha. Jest strażniczką nieświadomości, która prowadzi nas do spojrzenia do wewnątrz i wsłuchania się w nasze 
własne uczucia i intuicję. 

Prosta: podświadomość, mądrość, anima, spokój, tajemnica 

Odwrócona: represje, nieufność, tajemnice, strata 

3. Cesarzowa 

Korespondencja astrologiczna: Wenus 

Cesarzowa jest przejawem stworzenia, matką. Zaprasza cię do ponownego połączenia się ze światem przyrody i 
troszczenia się o to, co stworzyliśmy. 

Prosta: kreacja, dostatek, luksus, natura, przyjemność 

Odwrócona: zaniedbanie, niezdecydowanie, odłączenie, opór 

4. Cesarz 

Korespondencja astrologiczna: Baran 

Cesarz jest męską energią, ojcem. Potrafi uspokoić chaos i udzielić autorytarnych wskazówek. Emanuje cechami 
przywódcy, obrońcy i opiekuna, ale może być bezlitosny, jeśli ktoś się z nim nie zgadza. 

Prosta: władza, struktura, patriarchalna energia, dominacja, sukces 

Odwrócona: sztywność, bezsilność, unikanie, chaos 

5. Papież 

Korespondencja astrologiczna: Byk 

Papież jest fizycznym ucieleśnieniem instytucji. Interpretuje wiedzę tajemną, aby podzielić się nią w formalnym, 
sztywnym systemie. Poszukując wiedzy, poprowadzi cię do odkrywania poprzez ustalone struktury edukacyjne i 
tradycje. 

Prosta: Tradycja, przewodnictwo, duchowość, ortodoksja, instytucja 

Odwrócona: hipokryzja, bunt, korupcja, nieposłuszeństwo 

6. Kochankowie 

Korespondencja astrologiczna: Bliźnięta 

Kochankowie reprezentują jedność dwoistości. Oznaczają siłę, która wiąże ze sobą dwie istoty, aby stworzyć 
całość - niezależnie od tego, czy jest to związek, wydarzenie, osobista decyzja czy idee. Kochankowie proszą cię o 
otwartą komunikację z samym sobą i świadomość swoich motywów i wartości podczas rozważania, którą ścieżkę 
wybrać. 

Prosta: zjednoczenie, wybory, harmonia, relacje 

Odwrócona: separacja, brak równowagi, konflikt, odłączenie 
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7. Rydwan 

Korespondencja astrologiczna: Rak 

Rydwan reprezentuje siłę woli, determinację i pewność siebie w każdym wyzwaniu. Woźnica przypomina nam, 
abyśmy byli niezłomni i emanowali samokontrolą w sytuacjach, które się pojawiają, aby zapewnić zwycięstwo nad 
każdą przeszkodą. 

Prosta: podbój, kontrola, zwycięstwo, motywacja 

Odwrócona: agresja, zwątpienie, porażka, utrata kontroli 

8. Siła 

Korespondencja astrologiczna: Lew 

Karta Siły przypomina nam, że prawdziwa moc pochodzi z wnętrza. Dzięki cierpliwości, łagodności i współczuciu 
można pokonać przeszkody bez uciekania się do agresji fizycznej. Kobieta i lew oznaczają, że musimy oswoić 
bestię w sobie i znaleźć równowagę. 

Prosta: wewnętrzny spokój, odwaga, kontrola, cierpliwość 

Odwrócona: walka, złość, wściekłość, duma 

9. Pustelnik 

Korespondencja astrologiczna: Panna 

Pustelnik radzi, że teraz jest czas na refleksję. Musisz szukać prawdy i mądrości wewnątrz, ponieważ masz w sobie 
całą wiedzę, której potrzebujesz. Zachowaj spokój i refleksję; nie pozwól, aby świat zewnętrzny odciągał cię od 
informacji, które przechowujesz w sobie. 

Prosta: introspekcja, oświecenie, samotność, refleksja 

Odwrócona: izolacja, głupota, wycofanie, depresja 

10. Koło Fortuny 

Korespondencja astrologiczna: Jowisz 

Koło Fortuny pokazuje, że możliwości jest mnóstwo. Wszystkie rzeczy mają swój cykl, zarówno dobry, jak i zły. 
Jeden sprawia, że doceniasz drugi a każdy z nich może zaoferować nowe opcje w napotkanych sytuacjach. 

Prosta: szczęście, zmiana, karma, przeznaczenie 

Odwrócona: nieszczęście, chaos, pech, opór 

11. Sprawiedliwość 

Korespondencja astrologiczna: Waga 

Karta Sprawiedliwości ujawnia, że wynik zostanie rozstrzygnięty na podstawie podjętych decyzji. To 
przypomnienie, że przyszłe działania mogą zostać zmienione przez lekcje, których nauczysz się w teraźniejszości. 
Jest to wskazówka, że należy podjąć decyzję. 

Prosta: prawda, uczciwość, równość, równowaga 
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Odwrócona: spór, nieuczciwość, brak odpowiedzialności, korupcja 

12. Wisielec 

Korespondencja astrologiczna: Neptun 

Wisielec jest wskazówką, że nadszedł czas, aby zakończyć stare ścieżki i uwolnić się od ograniczeń, które 
powstrzymują cię w życiu. Jest to czas na bezczynność i refleksję w poszukiwaniu nowych możliwości manifestacji. 
Musisz być gotów coś poświęcić, aby zyskać coś nowego. 

Prosta: poświęcenie, uwolnienie, nowa perspektywa, poddanie się 

Odwrócona: niezdecydowanie, złudzenia, opóźnienie, stracona szansa 

13. Śmierć 

Korespondencja astrologiczna: Skorpion 

Śmierć jest zwiastunem przemiany. Przypomina, że musisz porzucić to, co stare i znajome, aby stać się czymś 
nowym. Musisz przełamać stare nawyki i uwolnić to, co przeszkadza ci zrobić miejsce na coś większego. 

Prosta: zmiana, zakończenie, początek, przejście 

Odwrócona: opór, stagnacja, bezruch, obsesja 

14. Umiarkowanie 

Korespondencja astrologiczna: Strzelec 

Umiarkowanie pojawia się, gdy istnieje potrzeba zrównoważenia przeciwstawnych dziedzin w twoim życiu. Jesteś 
proszony o cierpliwość i ponowne przeanalizowanie dysharmonijnych priorytetów w swoim życiu. Umiarkowanie 
pomaga nam, wskazując sens i cel życia. 

Prosta: równowaga, harmonia, cel, umiar 

Odwrócona: konkurencja, frustracja, nadmiar, brak równowagi 

15. Diabeł 

Korespondencja astrologiczna: Saturn 

Diabeł pokazuje ci, że problemy, które cię ograniczają, są iluzją; więzy są twoje własne. Nadszedł czas, aby zadać 
sobie pytanie, co cię powstrzymuje i czy naprawdę nie jesteś w stanie zmienić sytuacji? 

Prosta: uzależnienie, obsesja, kontrola, materializm 

Odwrócona: nieprzywiązanie, wolność, świadomość, wrażliwość 

16. Wieża 

Korespondencja astrologiczna: Mars 

Wieża pojawia się, gdy żyjesz w iluzji. Musisz zdjąć maskę i ujawnić prawdę, aby ją zmienić. Zmiana jest trudna; 
zostaniesz wstrząśnięty, znajome zostanie rozbite i usunięte z twojej strefy komfortu. Wieża przypomina ci, żebyś 
odpuścił i pozwolił upaść ego. 

Prosta: przewrót, zmiana, przebudzenie, szok 
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Odwrócona: zaprzeczenie, unikanie, strach, niechęć 

17. Gwiazda 

Korespondencja astrologiczna: Wodnik 

Gwiazda to światło, którego szukasz, gdy wkraczasz w nową fazę życia. Przypomina ci, że jesteś połączony z 
wszechświatem i cała mądrość, której szukasz, jest dostępna. Gwiazda pokazuje, że teraz jest czas na przyjęcie 
nowych pomysłów i rozwoju. 

Prosta: odnowa, nadzieja, spokój, jasność 

Odwrócona: zamieszanie, rozpacz, próba wiary, negatywność 

18. Księżyc 

Korespondencja astrologiczna: Ryby 

Księżyc jest transformacyjny; jesteś w czasie metamorfozy. Stajesz się świadomy swojego cienia i lekcji, które się 
w nim znajdują. Karta przypomina ci, że lęk jest iluzją i będziesz musiał pozbyć się negatywności i sięgnąć do 
swojej wewnętrznej świadomości w celu uzyskania odpowiedzi. 

Prosta: intuicja, iluzja, lęk, podświadomość 

Odwrócona: frustracja, zagubienie, nieszczęście, niedowierzanie 

19. Słońce 

Korespondencja astrologiczna: Słońce 

Karta Słońca oświetla pewność siebie i cię budzi. Nadszedł czas, aby cieszyć się radością życia i pozostawić za sobą 
ciemność i zamęt. 

Prosta: pozytywność, sukces, radość, optymizm 

Odwrócona: egoizm, smutek, depresja 

20. Sąd 

Korespondencja astrologiczna: Pluton 

Sąd pokazuje, kiedy nadszedł czas na samoocenę. Jesteś u sedna, aby osiągnąć nowe życie i musisz oczyścić te 
rzeczy, które przeszkadzają ci w odnowieniu. 

Prosta: odrodzenie, rozgrzeszenie, odnowa, wolność 

Odwrócona: zwątpienie, odrzucenie, blokada, stagnacja 

21. Świat 

Korespondencja astrologiczna: Saturn 

Świat jest ostatecznym celem twojej podróży. Masz głębsze zrozumienie swojej roli we Wszechświecie i wszystkie 
twoje wysiłki zatoczyły koło. 

Prosta: ukończenie, satysfakcja, podróż, spełnienie 
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Odwrócona: żal, niekompletność, brak zamknięcia spraw, wątpliwości 

22. Studnia 

Korespondencja astrologiczna: Gaia 

Studnia to miejsce narodzin pomysłów, inspiracji i przemian. Wszystkie rzeczy są zrodzone z tej Kreatywności, a 
wiedza przepływa swobodnie do tych, którzy jej szukają. 

Prosta: pielęgnacja, okazja, natura, kreatywność 

Odwrócona: zniszczenie, zakończenia, zimno, zastój 

23. Artysta 

Korespondencja astrologiczna: Wężownik 

Artysta jest naczyniem stworzenia. Ta karta oznacza ludzkość i pokazuje, kiedy musisz otworzyć się na wiedzę, 
która jest dostępna - gdy zatrzymasz się, odłożysz na bok rozproszenia ludzkiej natury i posłuchasz. 

Prosta: wizjoner, interpretator, twórca, pasjonat 

Odwrócona: niestabilność, osądzanie, niespokojność, chciwość 

Małe Arkana 

Małe Arkana składają się z czterech kolorów: Kielichów, Denarów, Mieczy i Buław. Każdy z kolorów reprezentuje 
różne żywioły i rzuca światło na aspekty codziennego życia. 

Każdy kolor zawiera 14 kart: 10 ponumerowanych kart (As-10) i cztery Karty Dworskie (Król, Królowa, Rycerz i 
Giermek). 

KIELICHY 

Kolor Kielichów zagłębia się w twój stan emocjonalny i relacje. Pojawia się, gdy przy podejmowaniu decyzji trzeba 
zwracać uwagę na własną intuicję. 

Żywioł: Woda 

Korespondencje astrologiczne: Rak, Skorpion, Ryby 

Kierunek: Zachód 

Król Kielichów 

Prosta: równowaga, szczodrość, siła, powściągliwość 

Odwrócona: nietolerancja, nadużycia, nastroje, uzależnienie 

Królowa Kielichów 

Prosta: ochrona, intuicja, nieświadome emocje, kreatywność 

Odwrócona: brak poczucia bezpieczeństwa, zależność, nieuczciwość, niezadowolenie 
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Rycerz Kielichów 

Prosta: postęp, spełnienie, inspiracja, uzdrowienie 

Odwrócona: chełpliwość, zazdrość, rozczarowanie, egoizm 

Giermek Kielichów 

Prosta: pewność siebie, szczęście, zadowolenie, wgląd 

Odwrócona: niedojrzałość, niepewność, apatia, impulsywność 

As Kielichów 

Prosta: współczucie, czystość, kreatywność, początki 

Odwrócona: stłumione emocje, zakończenia, separacja, wrażliwość 

Dwójka Kielichów 

Prosta: zdrowie, partnerstwo, harmonia, atrakcyjność 

Odwrócona: brak równowagi, odłączenie, niegodność, walka 

Trójka Kielichów 

Prosta: społeczność, przyjaźń, kreatywność, przyjemność 

Odwrócona: nadmierne pobłażanie, niewierność, stłumiona kreatywność, brak więzi 

Czwórka Kielichów 

Prosta: medytacja, uraza, apatia, niezadowolenie 

Odwrócona: nuda, brak doświadczenia, depresja, separacja 

Piątka Kielichów 

Prosta: strata, zaniedbanie, porażka, rozpacz 

Odwrócona: akceptacja, przebaczenie, nostalgia 

Szóstka Kielichów 

Prosta: niewinność, nostalgia, radość, ponowne spotkanie 

Odwrócona: niedostatek, naiwność, znęcanie się, rozczarowanie 

Siódemka Kielichów 

Prosta: iluzja, wyobraźnia, nierealistyczne pragnienia, możliwość 

Odwrócona: pokusa, niezdecydowanie, niepewność, przytłoczenie 

Ósemka Kielichów 

Prosta: porzucenie, podróż, utrata zainteresowania, wycofanie się 

Odwrócona: beznadziejność, zamieszanie, dryfowanie, odrzucenie 
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Dziewiątka Kielichów 

Prosta: szczęście, satysfakcja, harmonia, spełnienie 

Odwrócona: chciwość, materializm, nierealistyczne oczekiwania, chełpliwość 

Dziesiątka Kielichów 

Prosta: dostatek, satysfakcja, spełnienie, szczęście 

Odwrócona: zerwany związek, zaniedbanie, niekompletność, dwulicowość 

DENARY 

Kolor Denarów odnosi się do fizycznych aspektów życia: pracy, zdrowia, finansów, twórczości i dóbr materialnych. 
Pojawiają się jako lustro tego, co objawia się w świecie fizycznym. 

Żywioł: Ziemia 

Korespondencje astrologiczne: Byk, Panna, Koziorożec 

Kierunek: Wschód 

Król Denarów 

Prosta: moc, wpływ, siła, dostatek 

Odwrócona: kontrola, nadużycia, tłumienie, niestabilność 

Królowa Denarów 

Prosta: dobrobyt, przyjemność, macierzyństwo, bezpieczeństwo 

Odwrócona: brak równowagi, samotność, powierzchowność, męczeństwo 

Rycerz Denarów 

Prosta: przygotowanie, skuteczność, ambicja, praktyczność 

Odwrócona: Stagnacja, lenistwo, nieostrożność, bezczynność 

Giermek Denarów 

Prosta: okazja, odkrycie, manifestacja, mistrzostwo 

Odwrócona: ignorancja, niedojrzałość, uraza, frustracja 

As Denarów 

Prosta: dobrobyt, stabilność, nowe początki, dostatek 

Odwrócona: chciwość, korupcja, ryzyko, opóźnienie 

Dwójka Denarów 

Prosta: równowaga, odnowa, zdolność adaptacji, zmiana 

Odwrócona: nieodpowiedzialność, zaniedbanie, dezorganizacja, nieprzewidywalność 
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Trójka Denarów 

Prosta: sukces, współpraca, rozwiązania, zaufanie 

Odwrócona: konkurencja, dysharmonia, ingerencja, stagnacja 

Czwórka Denarów 

Prosta: stabilność, kontrola, wpływ, bezpieczeństwo 

Odwrócona: chciwość, strata, materializm, nieufność 

Piątka Denarów 

Prosta: izolacja, ubóstwo, zły stan zdrowia, niepewność 

Odwrócona: uzdrowienie finansowe, odnowione zaufanie, duchowość, możliwości 

Szóstka Denarów 

Prosta: hojność, miłosierdzie, empatia, życzliwość 

Odwrócona: samolubstwo, chciwość, okrucieństwo, osąd 

Siódemka Denarów 

Prosta: zysk, nagroda, inwestycja, wzrost 

Odwrócona: niepowodzenie, nieufność, bezrobocie, ponowna ocena 

Ósemka Denarów 

Prosta: kreatywność, koncentracja, kunszt, skupienie 

Odwrócona: perfekcjonizm, frustracja, niepowodzenia, obsesja 

Dziewiątka Denarów 

Prosta: luksus, sukces, nagroda, uznanie 

Odwrócona: materializm, niepowodzenia, strata, nadmierna pobłażliwość 

Dziesiątka Denarów 

Prosta: bogactwo, osiągnięcia, rodzina, satysfakcja 

Odwrócona: ciężar, strata, samotność, osąd 

MIECZE 

Kolor Mieczy kojarzy się z mocą i konfliktem, ale pamiętaj, że miecze mają podwójną krawędź. Przypominają, że 
istnieje cienka granica między dobrem a złem, więc pamiętaj o swoich myślach i ambicjach. 

Żywioł: Powietrze 

Korespondencje astrologiczne: Bliźnięta, Waga, Wodnik 

Kierunek: Północ 
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Król Mieczy 

Prosta: intelekt, autorytet, siła, uczciwość 

Odwrócona: niezdecydowanie, okrucieństwo, obraza, manipulacja 

Królowa Mieczy 

Prosta: pewność siebie, pewność, zorganizowanie, intelektualizm 

Odwrócona: okrucieństwo, odległość, ambicja, emocjonalność 

Rycerz Mieczy 

Prosta: upartość, zdeterminowanie, zuchwałość apodyktyczność 

Odwrócona: słabość, zawodność, niecierpliwość, zdezorganizowanie 

Giermek Mieczy 

Prosta: rozważność, przejrzystość, ciekawość, niespokojność 

Odwrócona: drażliwość, pochopność, irytacja, wątpliwość 

As Mieczy 

Prosta: skupienie, przejrzystość, zwycięstwo, inspiracja 

Odwrócona: niepewność, zamieszanie, chaos, nuda 

Dwójka Mieczy 

Prosta: intuicja, kompromis, niezdecydowanie, pat 

Odwrócona: strach, zamieszanie, przytłoczenie konfliktem 

Trójka Mieczy 

Prosta: ból, żal, oszustwo, odrzucenie 

Odwrócona: wybaczenie, wyzdrowienie, jasność, introspekcja 

Czwórka Mieczy 

Prosta: kontemplacja, medytacja, relaks, odpoczynek 

Odwrócona: uraza, zastój, wyczerpanie, frustracja 

Piątka Mieczy 

Prosta: egoizm, napięcie, nadużycie zaufania 

Odwrócona: stanowczość, przebaczenie, zrozumienie, ponowne połączenie 

Szóstka Mieczy 

Prosta: rozwiązania, zmiana, bezpieczeństwo, przejście 

Odwrócona: opóźnienie, wyzwania, brak równowagi, zwlekanie 
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Siódemka Mieczy 

Prosta: zdrada, ucieczka, oszustwo, nieodpowiedzialność 

Odwrócona: odpowiedzialność, akceptacja, wyzwania, zaangażowanie 

Ósemka Mieczy 

Prosta: izolacja, uwięzienie, rozczarowanie 

Odwrócona: zwolnienie, akceptacja, odpowiedzialność, odkrycie 

Dziewiątka Mieczy 

Prosta: depresja, kryzys, lęk, niepokój 

Odwrócona: obiektywizm, percepcja, wyzdrowienie, objawienie 

Dziesiątka Mieczy 

Prosta: zdrada, poddanie się, porażka, zakończenie 

Odwrócona: nadzieja, odzyskanie, akceptacja, odnowienie 

BUŁAWY 

Kolor Buław odzwierciedla twoją świadomość i daje wgląd w sedno tego, czym jesteś - zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz. Zachęcają do podejmowania działań w sytuacjach, które pojawiają się w życiu. 

Żywioł: Ogień 

Korespondencje astrologiczne: Baran, Lew, Strzelec 

Kierunek: Południe 

Król Buław 

Prosta: wpływ, szacunek, lider, dojrzałość 

Odwrócona: nietolerancja, bezwzględność, niecierpliwość, impulsywność 

Królowa Buław 

Prosta: kreatywność, rozwój, intuicja, pasja 

Odwrócona: zimno, zazdrość, agresja, dominacja 

Rycerz Buław 

Prosta: zdecydowanie, energiczność, impulsywność, pełnia pasji 

Odwrócona: złość, frustracja ego, pesymizm 

Giermek Buław 

Prosta: entuzjazm, podróże, kreatywność, eksploracja 

Odwrócona: lenistwo, pesymizm, brak koncentracji, arogancja 
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As Buław 

Prosta: inspiracja, potencjał, kreacja, entuzjazm 

Odwrócona: zakończenie, opóźnienie, brak motywacji, niecierpliwość 

Dwójka Buław 

Prosta: skupienie, decyzje, odkrywanie, planowanie 

Odwrócona: nadmierna pewność siebie, karłowatość, nieokreślenie, zablokowanie 

Trójka Buław 

Prosta: strategia, planowanie, siła, podróże 

Odwrócona: opóźnienie, przeszkody, ryzyko, rozczarowanie 

Czwórka Buław 

Prosta: unia, świętowanie, obietnica, wspólnota 

Odwrócona: przejście, napięcie, zmiana, niestabilność 

Piątka Buław 

Prosta: konflikt, niezgoda, opór, konkurencja 

Odwrócona: unikanie, zwątpienie, uniki, negocjacje 

Szóstka Buław 

Prosta: zwycięstwo, pewność siebie, męstwo, uznanie 

Odwrócona: egoizm, zmylenie, zwątpienie, zaniedbanie 

Siódemka Buław 

Prosta: wyzwanie, walka, obrona, usprawiedliwienie 

Odwrócona: niższość, przytłoczenie, osąd, słabość 

Ósemka Buław 

Prosta: działanie, równowaga, zmiana, produktywność 

Odwrócona: frustracja, opóźnienie, błędy, zamieszanie 

Dziewiątka Buław 

Prosta: odwaga, determinacja, wytrwałość, nadzieja 

Odwrócona: porażka, defensywa, wahanie, paranoja 

Dziesiątka Buław 

Prosta: ciężar, stres, ucisk, spełnienie 

Odwrócona: ulga, uproszczenie, unikanie, niedojrzałość 
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O artyście 

Matt Hughes jest tradycyjnym artystą samoukiem, skupiającym się na estetycznych podejściach nazywanych dziś 
„złotym wiekiem ilustracji”. Jego styl łączy inspirację ruchem secesyjnym, ruchem prerafaelickim i ruchem 
symbolistów, tworząc własną ekspresję artystyczną. 

www.EtherealVisionsPub.com 

Dziękuję Michelle Kennedy, Keirsten Probst, Bill Davis, Larry Brogan i Kirk Jorgensen za ich dodatkowe wsparcie. 
Bardzo szczególne podziękowania dla Katzi Roman i Tracey Higgins za ich wskazówki i wiedzę. 

- Autor 
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