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POSIĄDŹ WIEDZĘ MAGICZNEJ

SZTUKI KULINARNEJ

z nową książką Scotta Cunninghama

worzenie kadzide³, mieszanie olejków i zió³ by³o praktykowane
przez wieki w celu spowodowania pozytywnych zmian w ludzkim

¿yciu. W dzisiejszym œwiecie s¹ jednak tacy, którzy drwi¹ sobie z suge-
stii, i¿ magiczne u¿ycie zió³ mo¿e wzbogaciæ nasz¹ egzystencjê. Ostatnie
badania udowodni³y, ¿e w istocie zio³a wywieraj¹ ogromny wp³yw na
ludzkie zachowanie, a naukowcy pracuj¹ nad sposobami spo¿ytkowania
tych¿e energii dla wspólnego dobra.

W dawnych czasach konkretne przepisy na magiczne kadzid³a, olejki,
maœci i napary, itp., by³y utrzymywane w tajemnicy, zamkniête w gry-
muarach czarownic lub magów. Ta ksi¹¿ka ods³ania kurtynê tajemnicy
i dostarcza praktycznych, nieskomplikowanych informacji dotycz¹cych
pos³ugiwania siê magiczn¹ sztuk¹ kulinarn¹.

Scott Cunningham jest ekspertem œwiatowej s³awy w dziedzinie cza-
rodziejskiego zielarstwa. Wszystko o kadzid³ach, olejkach i naparach jest
poprawion¹ i rozbudowan¹ wersj¹ wydanej w 1986 r. The Magic of Incen-
se, Oils and Brews. Autor skorzysta³ ze wskazówek czytelników pierwsze-
go wydania i do³¹czy³ ponad 100 nowych przepisów. Ka¿da strona zosta³a
przepisana i zmieniona, dodano nowe rozdzia³y, tym samym powiêksza-
j¹c objêtoœæ pracy niemal dwukrotnie.

Ta ksi¹¿ka wprowadzi ciê w œwiat tworzenia w³asnych kadzide³, olej-
ków, maœci, tuszów, nalewek, k¹pieli zio³owych, soli do k¹pieli, napa-
rów, myde³ rytualnych i proszków. Nie potrzebujesz do tego specjalnego,



kosztownego sprzêtu, a sk³adniki s¹ zwykle ³atwo dostêpne. W ksi¹¿ce
znajdziesz szczegó³owe informacje na temat ró¿norodnoœci zió³, sposo-
bów zdobywania sk³adników, substytutów trudnych do znalezienia ro-
œlin, s³owniczek oraz rozdzia³ traktuj¹cy o tworzeniu w³asnych
magicznych receptur.

Cunningham dostarcza te¿ istotnych informacji zwi¹zanych z podsta-
wowymi zasadami magii, uczy, w jaki sposób nape³niæ mikstury zio³owe
moc¹ osobist¹, aby przyci¹gaæ pieni¹dze, mi³oœæ, uleczaæ samego siebie
i innych, wzmocniæ moce psychiczne, zwiêkszyæ duchowoœæ, pobudziæ
energiê fizyczn¹, stymulowaæ aktywnoœæ mentaln¹ itd.

Tajemnica sztuki magii zió³ to dar przekazywany przez wieki. Ów dar
nadal stanowi prosty sposób na ws³uchanie siê w bogate moce Natury,
nawet w czasach zaawansowanej technologii.



O AUTORZE

cott Cunningham praktykowa³ magiê elementaln¹
przez ponad dwadzieœcia lat. Jest autorem ponad

trzydziestu ksi¹¿ek, zarówno fikcji, jak i literatury fa-
chowej. Szesnaœcie z nich zosta³o wydanych przez Lle-
wellyn Publications. Ksi¹¿ki Scotta Cunninghama
odzwierciedlaj¹ jego szerokie zainteresowania w ramach
ruchu New Age, którego cz³onkowie darzyli Autora nie-
zwyk³ym szacunkiem. Zmar³ 28 marca 1993 roku po
d³ugiej chorobie.
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O SERII MAGII PRAKTYCZNEJ

la niektórych osób pomys³, jakoby Magia mia³a byæ praktyczna,
stanowi niema³e zaskoczenie.

Nie powinno tak byæ. Ca³a Magia zasadza siê na æwiczeniach radzenia
sobie z w³asnym otoczeniem. Chocia¿ Magia w du¿ej mierze opiera siê
na rozwoju duchowym i transformacji psychologicznej, to jednak nawet
¿ycie duchowe musi mieæ twarde podstawy w œwiecie materialnym.

Œwiat materialny i psychika przenikaj¹ siê wzajemnie. Ów zwi¹zek
wytwarza Magiczne Po³¹czenie: psychika mo¿e niezwykle ³atwo wp³y-
waæ na to, co materialne i odwrotnie.

Magia mo¿e, a nawet powinna, pomóc nam lepiej ¿yæ. Ka¿dy z nas
posiada Umys³ i Cia³o i z pewnoœci¹ obowi¹zuje nas pe³ne korzystanie
z obu tych sfer. Umys³ i Cia³o funkcjonuj¹ razem, a Magia stanowi po
prostu rozbudowanie owej interakcji do rozmiarów nieujawnionych
w zwyk³ym egzystowaniu. Dlatego te¿ czêsto sprowadzamy to, co „su-
pernormalne”, do dziedziny oddzia³ywania Magii.

Cia³o jest ¿ywe, a ca³e ¯ycie wyra¿a Boskoœæ. W Ciele i Ziemi, jak te¿
w Umyœle i Duchu, mo¿emy odnaleŸæ moc Boga. Za pomoc¹ Mi³oœci
i Woli korzystamy z Umys³u i ³¹czymy te aspekty Boskoœci razem, aby
spowodowaæ dan¹ zmianê.

Za pomoc¹ Magii zwiêkszamy przep³yw Boskoœci w naszym ¿yciu i w œwie-
cie. Musimy jednak ¿yæ w zgodzie z Prawami Natury i Psyche, aby Magia
oddzia³ywa³a. Magia to kwitnienie Ludzkiego Potencja³u.

Magia Praktyczna wi¹¿e siê ze Sztuk¹ Dobrego ¯ycia w harmonii z Na-
tur¹, z Magi¹ Ziemi zawart¹ w rzeczach ziemskich, z porami roku i z rze-
czami wytwarzanymi nie tylko przez ludzk¹ rêkê, ale i przez Umys³.
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ziêkujê Marilee i Edowi za ponowne udostêpnienie bogatej biblio-
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ci¹ przedyskutowania aspektów zwi¹zanych z kadzid³ami i olejkami.
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przyczynili siê do zmian w tym wydaniu i którzy niejako motywowali
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przelali czêœæ tych tajemnic na papier, umo¿liwiaj¹c w ten sposób na-
stêpnym pokoleniom skorzystanie z niezwyk³ych dobrodziejstw, jakie
daje harmonijne obcowanie z aromatycznymi skarbami ziemi.

Na koniec pragnê wyraziæ szczere uznanie i podziêkowaæ Morgan (Do-
rothy) – mojej pierwszej nauczycielce, która wprowadzi³a mnie w tajem-
niczy œwiat naparów, kadzide³ i olejków du¿o wczeœniej, zanim
zrozumia³em, na czym to wszystko polega.
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Dla Morgany, hawajskiej
kahuna la’au lapa’au
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PRZEDMOWA

do nowego wydania

ilka lat temu rozpocz¹³em pracê nad zebraniem magicznej perfumerii
– kadzide³, olejków, saszetek i innych okultystycznych produktów

zio³owych. Postanowi³em równie¿ w³¹czyæ takie ma³o znane przedmioty,
jak tusze i maœci, gdy¿ za cel wyznaczy³em sobie obudzenie ludzkiej cieka-
woœci w zakresie wszystkich sfer magicznego zielarstwa. Ukoñczy³em ksi¹¿kê
w 1985 r.; rok póŸniej Llewellyn wyda³o The Magic of Incenses, Oils and Brews.

Ale w momencie, gdy wysy³a³em ksi¹¿kê, doszed³em do wniosku, ¿e
jeszcze wiele zosta³o do zbadania w tej kwestii. W dalszym ci¹gu studio-
wa³em tajemn¹ sztukê zielarstwa. By³em bogatszy o now¹ wiedzê i wie-
dzia³em ju¿, ¿e kolejne, rozbudowane wydanie by³o czymœ koniecznym.

I st¹d ten wolumen. Pozostawi³em wiele pierwotnych informacji, wzbo-
gacaj¹c je jednak¿e o ca³kiem nowe. Zawar³em ponad 100 nowych prze-
pisów. Wiele z nich jest uzupe³nionych o proporcje, których brak da³o
siê odczuæ w pierwszym wydaniu. Zmieni³em ka¿d¹ stronê i ka¿dy roz-
dzia³. Doda³em te¿ kilka nowych rozdzia³ów i fragmentów:

Roz. 4: Sk³adniki stanowi spojrzenie na powszechne i rzadkie substan-
cje botaniczne, olejki u¿ywane do wytwarzania mieszanek zio³owych,
a tak¿e niektóre zalecane substytucje.

Roz. 5: Tworzenie w³asnych przepisów jest swoistym przewodnikiem,
wyk³adem, którego treœæ poœwiêcona jest udzieleniu instrukta¿u oma-
wiaj¹cego sposoby tworzenia w³asnych mikstur.

Nalewki – ta czêœæ ksi¹¿ki dostarcza informacji, w jaki sposób pozy-
skaæ aromaty roœlinne za pomoc¹ alkoholu. Innymi s³owy stanowi ona
prost¹ alternatywê wydobycia olejku.
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Myd³a rytualne – ta czêœæ omawia niezwykle ³atw¹ metodê wytwarzania
czarodziejskich myde³ u¿ywanych do wielu celów magicznych – bez u¿y-
cia ³ugu czy t³uszczu.

Proszki – w tej czêœci ksi¹¿ki przedstawione zosta³o ³¹czenie oraz uni-
kalne zastosowanie dobrze zmielonych mieszanek zio³owych.

Czêœæ III: Substytucje zastêpuje Rozdzia³ 13. poprzedniego wydania. We
wstêpie umieszczono d³ugi tekst podaj¹cy przyk³ad odpowiedniej ma-
gicznej substytucji. Tabele zosta³y znacznie rozbudowane. Nowoœci¹ jest
lista specyficznych substytucji: na przyk³ad tytoñ zamiast psianki czy
cedr zamiast drzewa sanda³owego.

Dodatkowo zamieœci³em S³owniczek z ró¿nymi definicjami terminów.
Za³¹czy³em te¿ listê Źróde³ zió³ i olejków oraz Indeks botaniczny, który
stanowi spis wszystkich roœlin i ich nazw ³aciñskich.

W formie rêkopisu to wydanie jest prawie dwukrotnie wiêksze od
ostatniego. Chocia¿ wci¹¿ siê uczê, myœlê, ¿e Encyklopedia leczniczych aro-
matów mo¿e stanowiæ obszerny wstêp do przedmiotu.

Choæ zalecane jest tak¿e korzystanie z ksi¹¿ek Magical Herbalism i Cun-
ningham’s Encyclopedia of Magical Herbs*, czytelnicy równie dobrze mog¹
czytaæ tylko pozycjê Encyklopedia leczniczych aromatów.

Tak naprawdê, to w³aœnie zio³a s¹ najlepszymi nauczycielami. S³owa
na nic tu siê nie zdadz¹. Poznaj¹c tajemnice ziemi, zwracamy siê prze-
cie¿ w stronê roœlin, kwiatów i drzew. Ksi¹¿ki takie jak ta s¹ jedynie
drogowskazami czy przewodnikami.

Spotkaj siê z roœlinami. W³¹cz je do swego ¿ycia i odkryj ich energiê.
Kiedy kadzid³o dymi, napary kipi¹, a olejki wydzielaj¹ swoje wonie, otwórz
ramiona i wch³oñ ich energie.

Rytualne zielarstwo jest darem od naszych dawnych przodków. To
pradawna sztuka dotykania natury. Tajemnice czekaj¹ na tych, którzy
pragn¹ je odkryæ.

Scott Cunningham

San Diego, Kalifornia
31 paŸdziernika, 1987

* wydana w Polsce przez Studio Astropsychologii, szukaj na www.studioastro.pl



15

WSTĘP

asi przodkowie przez wieki korzystali z zió³ w celu utworzenia
ogromnego zbioru substancji magicznych. Cenne maœci u¿ywane

do nacierania skóry, przechowywane w pojemnikach w kszta³cie rogu
czy w kryszta³owych s³ojach, przyczynia³y siê do magicznych zmian. Aby
odstraszyæ z³o, sporz¹dzano napary do picia lub do pokrapiania. Na go-
r¹cy wêgiel wrzucano aromatyczn¹ korê i kawa³ki drew, uwalniaj¹c tym
samym zapachy i moce.

Konkretne przepisy na takie saszetki, maœci, napary, kadzid³a i olejki
by³y utrzymywane w tajemnicy, zamkniête w grymuarach czarownic lub
magów czy nawet jeszcze g³êbiej – w zaciszu ludzkiego umys³u. Wraz
z wkraczaniem do gwieŸdzistego ko³a „tych m¹drych”, owe tajemne prze-
pisy zaczê³y byæ ujawniane, co nastêpnie umo¿liwi³o wykorzystanie ich
w rytua³ach, zaklêciach i codziennym ¿yciu.

Dzisiaj, gdy ods³ania siê mroczne zas³ony wiedzy tajemnej, wszyscy
mog¹ dzieliæ siê wiedz¹ o starych procedurach magicznych. W zwi¹zku
z tym rodzi siê potrzeba obszernej, godnej zaufania ksi¹¿ki z magiczny-
mi przepisami. Usatysfakcjonuje to tych, którzy z pietyzmem zabraliby
siê za mieszanie naparów i kadzide³ nie tylko w celach magicznych, lecz
tak¿e dla czystej przyjemnoœci obcowania z magi¹.

Tworzenie kadzide³, mieszanie olejków i zió³ to konieczne czynnoœci
do zorganizowania porz¹dnej, dobrze wyposa¿onej magicznej spi¿arni.
Wielu rozkoszuje siê obcowaniem z zio³ami, regulowaniem ich mocy,
³¹czeniem energii podczas mieszania liœci i olejków. Wiêkszoœæ jednak-
¿e nie ma bladego pojêcia o tych sprawach.
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Dlatego te¿ powsta³a ta ksi¹¿ka. Nieliczni wiedz¹, jak komponowaæ
kadzid³a, co w magii i religii stanowi czynnoœæ daleko istotniejsz¹ ni¿
mieszanie olejków. I pomimo powszechnego stereotypu czarownicy sto-
j¹cej przy kotle wydaje siê, ¿e sztuka przyrz¹dzania naparów czy tworze-
nia maœci zmierza coraz szybciej ku ca³kowitemu wymarciu.

Ksi¹¿kê tê mo¿na wiêc okreœliæ jako przewodnik po ma³o znanych
metodach magicznej sztuki kulinarnej. Co prawda, rezultaty nie nape³-
ni¹ naszych ¿o³¹dków, ale istotnie wzbogac¹ i ulepsz¹ ¿ycie nasze, jak
te¿ osób, które darzymy uczuciem.

Nie muszê chyba wspominaæ, ¿e w przeciwieñstwie do innych ksi¹¿ek
ta nie zawiera ¿adnych „diabelskich” przepisów czy sposobów rzucania
kl¹tw.

Przepisy znajduj¹ce siê w tej ksi¹¿ce pochodz¹ g³ównie z europejskich
i wiccañskich Ÿróde³. Celowo wykreœli³em tak zwane przepisy voodoo,
gdy¿ mo¿na takowe znaleŸæ w bardzo wielu ksi¹¿kach (zobacz Bibliogra-
fiê). Zrezygnowa³em te¿ z umieszczania receptur, które w przeci¹gu 50
lat stale pojawia³y siê w przeró¿nych publikacjach.

Niektóre z przepisów zawartych tutaj zosta³y przekazane przez na-
uczycieli. Inne pochodz¹ ze starych manuskryptów. O jeszcze innych
dowiedzia³em siê od przyjació³, a pozosta³e uczyni³y po prostu zadoœæ
potrzebie. Niektóre s¹ rzeczywiœcie bardzo stare, ale tak naprawdê, przy
odpowiednim przygotowaniu, nadaniu mocy i zastosowaniu wszystkie
mikstury powinny zadzia³aæ.

Obcowanie z zio³ami to najlepszy sposób, aby nawi¹zaæ z nimi i ich
magi¹ prawdziwie blisk¹ wiêŸ. Niech zostan¹ twoim osobistym nauczy-
cielem. Komponowanie kadzide³, olejków i naparów jest jednym z naj-
prostszych i najbardziej wydajnych sposobów nauczenia siê magii zió³.

Nadmieni³em ju¿ wczeœniej, ¿e magia powinna byæ praktyczna. Jeœli
o trzeciej nad ranem potrzebne ci jest kadzid³o ochronne, powinieneœ
bez problemu przygotowaæ je sam.

Niektórzy stwierdz¹, ¿e w dzisiejszym œwiecie zaawansowanej tech-
nologii udawanie siê po pomoc do Matki Ziemi, zió³ i magii wydaje siê
cokolwiek œmieszne. Aby rzucaæ zaklêcia, ludzie programuj¹ kompute-
ry, graweruj¹ systemy runiczne na b³yszcz¹cym kineskopie i czekaj¹ na
magiê, która ich oœlepi.



17

Z kolei posiadacze wiedzy tajemnej, czyli czarownice, magowie, czaro-
dzieje i m¹dre kobiety, wlewaj¹ olejki zapachowe do cebrzyków z ciep³¹
wod¹, stawiaj¹ dymi¹ce kadzid³a i pij¹ napary. Splataj¹ zaklêcia z zio³a-
mi, gest ze s³owem. W ten sposób wykorzystuj¹ proste, acz potê¿ne
moce ukrywaj¹ce siê w owocach natury i kieruj¹ owymi mocami zgod-
nie z ich przeznaczeniem. Moc ukazuje siê niczym b³ysk flesza, a magia
jest ju¿ wœród nas.

Magia zió³ to obcowanie z narzêdziami natury. Najpotê¿niejsze z nich
zawar³em w tej ksi¹¿ce: kadzid³o ochronne, olejek mi³oœci, k¹piel ule-
czaj¹ca. Za pomoc¹ tych narzêdzi jesteœmy w stanie zmieniaæ nasze ¿ycie,
a co za tym idzie, równie¿ nas samych.

Niech wszelkie wasze zmiany bêd¹ Ÿród³em niezmiernej radoœci.





CZĘŚĆ I

PODSTAWY
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OSTRZE¯ENIE

W niektórych z zamieszczonych przepisów znajduj¹ siê niebezpieczne sk³ad-
niki. Takie receptury przypominaj¹ o powziêciu szczególnych œrodków ostro¿-
noœci, a przy ka¿dej substancji stanowi¹cej zagro¿enie zosta³a umieszczona
gwiazdka. Zio³a takie jak lulek, ciemiernik, cis itp. mog¹ byæ truj¹ce. Nale¿y
uwa¿aæ, aby nie spo¿ywaæ, nie piæ, nie wcieraæ w skaleczenia ani nie wdychaæ
niektórych roœlin, gdy¿ mog¹ spowodowaæ œmieræ. Zachowanie ostro¿noœci przy
obcowaniu z niebezpiecznymi substancjami to niezwykle istotna kwestia.

Prawdê mówi¹c, najbezpieczniej by³oby nie u¿ywaæ takich sk³adników w ogó-
le. Przepisy prawne zakazuj¹ sprzedawania i stosowania zió³ truj¹cych, wiêc
posiadanie takowych mo¿e okazaæ siê ryzykowne.

Dlaczego zamieœci³em przepisy z niebezpiecznymi ingrediencjami? Poniewa¿
nale¿¹ do d³ugiej tradycji magicznego zielarstwa. A osoby, które oka¿¹ siê na tyle
niem¹dre, ¿eby próbowaæ toksycznych mikstur, bêd¹ przynajmniej œwiadome
towarzysz¹cych temu ryzykownemu przedsiêwziêciu zagro¿eñ, gdy¿ zawar³em
w ksi¹¿ce dostatecznie du¿o wzmianek o potencjalnych zagro¿eniach p³yn¹cych
z zastosowania niektórych zió³.

Dodatkowo, Indeks botaniczny zaczynaj¹cy siê na stronie 296 pokazuje dok³ad-
nie, które roœliny mo¿na bezpiecznie stosowaæ. Nie wolno po³ykaæ roœlin ozna-
czonych symbolem (x). Nale¿y zachowaæ wszelkie œrodki ostro¿noœci przy
stosowaniu roœlin oznaczonych symbolem (~), poniewa¿ mog¹ one byæ szkodli-
we w przypadku osób cierpi¹cych na niektóre dolegliwoœci (tj. cukrzyca, u¿ywa-
nie inhibitora MAO, choroba nerek, itd.). Kobiety w ci¹¿y i matki karmi¹ce
powinny wystrzegaæ siê roœlin oznaczonych jako (P).

Inne wa¿ne ostrze¿enia:
Nigdy nie po³ykaj olejków, kadzide³, soli do k¹pieli, myde³, nalewek, saszetek

i proszków. Pamiêtaj o rozcieñczaniu olejków eterycznych i przechowywaniu ich
w miejscu niedostêpnym dla dzieci. W przypadku zatrucia wezwij pogotowie.

Wiele roœlin i olejków eterycznych jest truj¹cych. Zio³a i olejki stosuj z roz-
wag¹ i szacunkiem. B¹dŸ przy tym niezwykle ostro¿ny, gdy¿ nasza wiedza o tych
darach ziemskich nie jest jeszcze kompletna. Roœliny to te¿ lekarstwa. Przed
jakimkolwiek u¿yciem miej zawsze pod rêk¹ encyklopediê zió³.

Ksi¹¿ka ta ma na celu zapoznanie czytelników z niektórymi dziedzinami ma-
gii. Nie nale¿y jej traktowaæ jako substytutu lekarza, psychologa czy prawnika.
W razie jakichkolwiek problemów trzeba niezw³ocznie skontaktowaæ siê z da-
nym specjalist¹.
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1.

O MAGII

agia jest ga³êzi¹ najstarszej nauki – daleko starszej od astronomii,
chemii czy biologii. Owa „nauka” stanowi³a najwczeœniejsze bada-

nia natury. Co spowodowa³o zmianê pór roku, wznoszenie siê i opada-
nie fal morskich, narodziny i œmieræ wszystkich istot ¿yj¹cych?

Magia, czyli zastosowanie naturalnych pok³adów energii w celu wy-
wo³ania ¿¹danej zmiany, wy³oni³a siê w momencie, kiedy to pierwsze
istoty ludzkie odkry³y wokó³ siebie niewidzialne si³y. Ludzie mieli œwia-
domoœæ grawitacji, elektrycznoœci i magnetyzmu du¿o wczeœniej, zanim
ukuto owe terminy. Orzechy spada³y na ziemiê. Pioruny uderza³y w drze-
wa. Zwierzêce futro elektryzowa³o siê przy g³askaniu w bezdeszczowy
dzieñ. W niezwyk³y sposób kruszce przyci¹ga³y kawa³ki ¿elaza.

Ci pierwsi ludzie odkryli du¿o wiêcej, ni¿ mo¿e zaakceptowaæ doktry-
na naukowa. Odczuwali zwi¹zek pomiêdzy osobami i specyficznymi miej-
scami, pomiêdzy nimi samymi a ziemi¹. Intuicyjnie odkrywali si³y
wewn¹trz roœlin, zwierz¹t i kamieni. Czuli energiê przep³ywaj¹c¹ przez
w³asne cia³a i wiedzieli, ¿e owa energia mo¿e byæ ukierunkowana zgod-
nie z aktualnym pragnieniem lub potrzeb¹.

Magia rodzi³a siê przez setki lat eksperymentowania, b³¹dzenia i in-
spirowania skarbami ziemi. Wy³oni³a siê jako narzêdzie osobistej mocy,
wzbogacona o niesamowity potencja³ wspomagania, ale te¿ wyrz¹dza-
nia krzywdy.

Moc magii pochodzi nie tylko z samej ziemi. Ma swoje Ÿród³a równie¿
w gwiazdach i cia³ach niebieskich. Zamieszkuje wœród wiatrów, ska³
i drzew, w p³omieniach, wodach i w naszych cia³ach. Praktyka magii za-
sadza siê na pobudzaniu tych si³ i kierowaniu nimi.
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Magia zió³, niezwykle wyspecjalizowana forma, wykorzystuje moc ro-
œlin. To królestwo kadzide³, olejków, k¹pieli, naparów i nalewek. Czyn-
noœci zwi¹zane z magicznym zielarstwem mog¹ byæ tak proste, jak
wcieranie olejku zapachowego w kolorow¹ œwiecê, umieszczanie jej
w podstawce, zapalanie i wizualizowanie swojej magicznej potrzeby.

Przy bardziej z³o¿onych rytua³ach mo¿e byæ potrzebna wiêksza liczba
œwiec i olejków, czy te¿ kadzid³o, pieœñ, ubranie rytualne, a wszystko to
zgodnie z okreœlonym celem. Magia zió³ mo¿e byæ prosta lub z³o¿ona.
Ty sam jesteœ dla siebie przewodnikiem. To sztuka osobista. Z pewno-
œci¹ stanowi ona rodzaj zajêcia, w którym nale¿y bezpoœrednio uczestni-
czyæ. Siedzenie w fotelu nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Ci,
którzy rzeczywiœcie s¹ gotowi na to, aby nawi¹zaæ kontakt z zio³ami,
w nied³ugim czasie przekonaj¹ siê, ¿e ich ¿ycie zmierza ku lepszemu.

Ta ksi¹¿ka to kompendium rytualnych procesów zio³owych i przepi-
sów. Chocia¿ ju¿ same mieszanki kipi¹ od ogromnej iloœci energii, to
jednak lepsze rezultaty uzyskuje siê w po³¹czeniu z prostymi rytua³ami.

Osoby bêd¹ce nowicjuszami w œwiecie magii zapewne bêd¹ czu³y siê
nieco niepewnie. Z tego wzglêdu kilka stron zosta³o poœwiêconych pod-
stawom magii. Czêœæ II natomiast podaje szczegó³owe instrukcje przygo-
towania ka¿dego typu mikstury.

BEZ WYRZĄDZANIA KRZYWDY

To podstawowa, sta³a zasada w ka¿dym rodzaju magii: nie krzywdŸ
nikogo. Ani siebie, ani swoich wrogów, po prostu nikogo.

W moim odczuciu magia to swoisty akt mi³oœci, sposób na rozjaœnie-
nie i uporz¹dkowanie w³asnego ¿ycia. Takie zdanie ma wiêkszoœæ osób
praktykuj¹cych magiê. Niestety, nie wszyscy.

Wielu para siê magi¹, gdy¿ traktuj¹ to zajêcie jako broñ przeciw bez-
litosnym prze³o¿onym, nielojalnym przyjacio³om czy znajomym, a tak¿e
przeciw zastêpom wyimaginowanych wrogów.

Wkrótce przejrz¹ na oczy.
Jeœli chcesz kontrolowaæ ludzi lub manipulowaæ nimi, naginaæ ich do

spe³niania w³asnych zachcianek, zamierzasz sk³oniæ kogoœ do zakocha-
nia siê w tobie czy pójœcia z tob¹ do ³ó¿ka, magia nie jest dla ciebie.
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Nie twierdzê, ¿e nie ma ludzi, którzy nie praktykuj¹ takich rzeczy.
Oczywiœcie s¹… ale do czasu. Nie wiedzieæ czemu, w pewnym momen-
cie po prostu rozp³ywaj¹ siê w barwach zachodz¹cego s³oñca.

Niektórzy diabelscy magowie – amatorzy (tylko takie po³¹czenie jest
mo¿liwe) kombinuj¹: „Wow! Mogê rzuciæ urok na tego goœcia i nic mi
siê nie stanie. Jestem dobrze chroniony! Ha!”.

Byæ mo¿e s¹ bezpieczni w zakresie szkodliwych si³ zewnêtrznych. Nie
skryj¹ siê jednak przed potê¿nym atakiem mocy, który po³o¿y ich na
³opatki. Sk¹d pochodzi ta „kl¹twa”? Z niczego innego, jak tylko z nieod-
powiedniej praktyki.

Praktykowanie szkodliwej (czarnej) magii pobudza najciemniejsze,
najgroŸniejsze aspekty wnêtrza cz³owieka. Nie potrzeba tu Supermana,
który odwróci³by wyrz¹dzone z³o, ani dobrej wró¿ki z czarodziejsk¹
ró¿d¿k¹, która przegna³aby diabelskiego maga gdzie pieprz roœnie. Ma-
gowie nieodpowiednio korzystaj¹cy z darów magicznych sami rzucaj¹ na siebie
kl¹twê. Dzieje siê tak, gdy¿ zostaje otwarty potê¿ny strumieñ negatywnej
energii z wnêtrza ludzkiego, a wtedy z³y urok rzucony nieœwiadomie na
samego siebie jest pewny jak codziennie wschodz¹ce s³oñce.

Zatem jeœli zamierzasz u¿yæ takiego rodzaju magii, porz¹dnie siê za-
stanów! Ostrzega³em. Istniej¹ wszak¿e subtelniejsze nadu¿ycia magii.
Gro¿enie komukolwiek rzuceniem uroku lub dawanie do zrozumienia,
¿e by³byœ w stanie czegoœ takiego dokonaæ, ³amie zasadê „nie wyrz¹dzaj
krzywdy” nawet w przypadku, kiedy nie zamierzasz zrobiæ nic niew³aœci-
wego. Krzywdzenie psychiczne jest równie niewskazane, jak fizyczne.
Koniec koñców, ka¿dy chwalipiêta przeklnie samego siebie.

Propozycja lekcji magii jako kolejny sposób dobrania siê do czyichœ
majtek doszczêtnie ciê zniszczy.

To s¹ fakty, nie opinie.
Wybór nale¿y do ciebie.

PRACA DLA INNYCH

Twój znajomy jest chory. Chcesz mu pomóc. Przed rozpoczêciem ry-
tua³u uleczania najlepiej go zapytaæ, czy wyra¿a zgodê. Postêpuj zgodnie
z wol¹ chorego.
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Te same zasady obowi¹zuj¹ w przypadku ka¿dego rytua³u maj¹cego
na celu pomoc danej osobie. Zanim cokolwiek zrobisz, musisz mieæ
pozwolenie, nawet takie wypowiadane z uœmiechem na twarzy. W prze-
ciwnym razie twoje zabiegi uznaje siê za intryganckie.

Zawsze przed zmieszaniem zió³ upewnij siê, ¿e nikomu nie robisz
krzywdy.

CEL

Ochrona domu. Dobre zdrowie. Mi³oœæ. Pieni¹dze. To s¹ cele lub za-
mierzenia magiczne.

Cel jest sercem ca³ej magii. Bez wyraŸnej intencji nie nale¿y przepro-
wadzaæ ¿adnych rytua³ów. Cele nie zawsze s¹ doczesne. Niektóre cere-
monie pomagaj¹ magowi zestroiæ siê z tym, co duchowe – z Boskoœci¹.
Inne przeznaczone s¹ do zwiêkszania œwiadomoœci psychicznej (umys³
nieœwiadomy) lub czujnoœci mentalnej (umys³ œwiadomy).

Gdy mag ma ju¿ jasno postawiony cel, podejmuje kroki, aby zdobyæ to,
czego pragnie. Jesteœmy jednak œwiadomi tego, ¿e nie wszystko da siê
osi¹gn¹æ ot tak po prostu. Niejednokrotnie nale¿y wykonaæ rytua³, a do-
piero wtedy magia przyjdzie w sukurs.

MOC

W trakcie obcowania z magi¹ moc znajduje siê zarówno w naszych
cia³ach, jak te¿ w zio³ach, kamieniach i innych naturalnych skarbach zie-
mi. Nie jest to moc szatañska, niebezpieczna czy nadnaturalna. Moc
magiczna to moc samego ¿ycia.

Jeœli intensywnie æwiczysz, jesteœ zmêczony. Dlaczego? Twoje cia³o
uwolni³o du¿¹ iloœæ energii.

Œciêty kwiat umiera przedwczeœnie. Ziemia nie dostarcza mu energii
w postaci œrodków od¿ywczych.

To jest w³aœnie energia u¿ywana w magii zió³: moc osobista oraz ta
wewn¹trz roœlin. Magowie zió³ powoduj¹ ¿¹dane zmiany poprzez ³¹cze-
nie obu tych mocy, nadawanie im okreœlonego celu i kierunku dzia³ania.
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W ka¿dym rodzaju magii, w tym te¿ magii zió³, musimy wzbudziæ,
a nastêpnie uwolniæ tê energiê. Istnieje wiele metod, aby tego dokonaæ.
Jedna z najbardziej efektywnych ma Ÿród³o w twoich emocjach.

Po co odprawiaæ rytua³y? Zwykle jest to powodowane koniecznoœci¹.
Jeœli czegoœ bardzo chcesz i potrzebujesz, twoja moc osobista jest sku-
piona na po¿¹danej rzeczy. Podczas mieszania kadzid³a lub zapalania
œwiecy wprowadzasz tê moc.

Czasem rytua³y okazuj¹ siê nieskuteczne. Jest to spowodowane tym, ¿e
czarodziej nie by³ w owym czasie dostatecznie skoncentrowany. Byæ mo¿e
te¿ faktycznie czegoœ potrzebowa³, ale nie pragn¹³ tego z ca³ego serca.
W obu przypadkach moc osobista nie zosta³a przeniesiona w odpowiedni
sposób na kadzid³o, olejek czy napar. Dlatego rytua³ by³ nieefektywny.

Nie oznacza to, ¿e zio³a i zapachy nie posiadaj¹ mocy same w sobie.
Tak jak samochód nie ruszy z miejsca bez przekrêcenia kluczyka w sta-
cyjce, tak te¿ zio³owe mikstury nie zaczn¹ dzia³aæ bez mocy osobistej.

Kilka wskazówek: Koncentruj siê na tym, co robisz. Przyjaciel jest cho-
ry. Rozdrabniasz rozmaryn i przygotowujesz kadzid³o uleczaj¹ce. Spró-
buj wtedy ujrzeæ swojego druha, jak cieszy siê dobrym zdrowiem.
Pragniesz wiêcej pieniêdzy. Podczas mieszania olejków skoncentruj ca³¹
uwagê na gotowym produkcie.

Jeœli potrafisz malowaæ klarowne mentalne obrazki, zalecane jest æwi-
czenie magicznej wizualizacji w trakcie przygotowañ i wykonywania rytu-
a³u. Za pomoc¹ oczu umys³u staraj siê dostrzec skutecznoœæ mikstury.
Wyobra¿aj sobie jej dzia³anie, a twoja moc osobista przeniesie siê na
zio³a. Rytua³ polega na tym, ¿e w celu spowodowania magicznej zmiany
twoja w³asna energia ³¹czy siê z t¹ uwolnion¹ przez zio³a.

Magiczna wizualizacja to najlepszy sposób na to, by zio³owa mikstura
zadzia³a³a. Nie przejmuj siê, jeœli jeszcze nie potrafisz przeprowadzaæ
wizualizacji we w³aœciwy sposób. Po prostu skup siê na tym, czego pra-
gniesz, a zio³a zrobi¹ to, co do nich nale¿y.

OŁTARZ

O³tarz to centrum praktyki magicznej. Nie musi koniecznie znajdo-
waæ siê w œwi¹tyni, chocia¿ moce stosowane w magii s¹ dusz¹ ka¿dej
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religii (kluczem do bram magii, religii i Boskiej postaci). O³tarz stanowi
po prostu przestrzeñ, gdzie obcujesz z zio³ami i gdzie przeprowadzasz
rytua³y magiczne.

Zazwyczaj magiê praktykuje siê tam, gdzie wymaga tego dana potrze-
ba (najlepiej na zewn¹trz). Zabiegi magiczne mo¿na te¿ wykonywaæ we-
wn¹trz budynku. Wtedy nale¿y wybraæ sobie jedno specjalne miejsce do
pracy. Dlatego te¿ zaleca siê utworzenie trwa³ego o³tarzyka lub sta³ego
miejsca praktyki magicznej. Mo¿e to byæ nawet zwyczajny stolik do kawy,
czysty blat kredensu lub stoliczek w ustronnym zak¹tku. Najlepiej zor-
ganizowaæ takie miejsce, gdzie przedmioty bêd¹ mog³y byæ przechowy-
wane przez kilka dni, gdy¿ niektórym zaklêciom nale¿y poœwiêciæ wiêcej
czasu.

Wielu czarodziejów zajmuj¹cych siê zio³ami przystraja swoje o³tarzy-
ki kolorowymi tkaninami, drogimi kadzielnicami i b³yszcz¹cymi srebr-
nymi œwiecznikami. Nie jest to wszak¿e konieczne. Potrzebujesz jedynie
zwyczajnego, a najlepiej drewnianego blatu.

Jeœli w dowód uznania wy¿szych mocy marzy ci siê zapalenie œwiec na
o³tarzu czy z³o¿enie bogom (lub innej postaci Boskoœci) ofiary w postaci
kwiatów, nic nie stoi na przeszkodzie. Magia powinna dostarczaæ satys-
fakcji, wiêc stwórz sobie taki o³tarzyk, który bêdzie dla ciebie swoist¹
inspiracj¹.

ODMIERZANIE CZASU

W przesz³oœci, gdy ludzie ¿yli zgodnie z cyklami natury, przyk³adano
du¿¹ wagê do magicznego odmierzania czasu. Zaklêcia mi³osne (i wszyst-
kie pomocne rytua³y) by³y rzucane podczas przybywania ksiê¿yca (tj. od
nowiu do pe³ni). Zaklêcia niszczenia choroby, zarazy i innych k³opotów
rzucano wtedy, gdy ksiê¿yc przygasa³ (od pe³ni do nowiu).

Przy decydowaniu o najdogodniejszym momencie na rytua³ magiczny
brano niekiedy pod uwagê porê dnia, dni tygodnia, a nawet miesi¹ce lub
pory roku. Jeœli mag by³ kompetentny w dziedzinie astrologii, interpre-
towano równie¿ uk³ad planet.

Ogromna rzesza zwyk³ych ludzi i niepiœmiennych rodzin rolników,
która praktykowa³a magiê naturaln¹ przed kilkoma wiekami, nie mia³a
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bladego pojêcia o tym skomplikowanym magicznym odmierzaniu czasu.
Jeœli dziecko zachorowa³o, matka nie czeka³a przez dwa tygodnie na
odpowiedni¹ fazê ksiê¿yca. Rzuca³a zaklêcie wtedy, gdy sytuacja tego
wymaga³a. Co wiêcej, by³a pewna, ¿e oka¿e siê ono pomocne.

Odmierzanie czasu jest nadal niezwykle wa¿ne dla niektórych magów,
ale myœlê, ¿e z kilkoma wyj¹tkami, ten aspekt magii nale¿y ju¿ do dale-
kiej przesz³oœci. Magia zasadza siê na obcowaniu z energi¹ uniwersaln¹,
która przep³ywa przez nasze cia³a, zio³a i kolory. Energia owa jest uni-
wersalna w zakresie pochodzenia, zasiêgu i wp³ywu.

Jeœli ktoœ mówi mi, ¿e nie jest w stanie wykonaæ rytua³u przyci¹gniê-
cia dobrobytu, poniewa¿ ksiê¿yc przygasa, to ja mu odpowiadam, ¿e
inny ksiê¿yc kr¹¿¹cy wokó³ innej planety znajduje siê w fazie przybywa-
nia i ¿e owe dwa ksiê¿yce harmonizuj¹ siê wzajemnie.

W taki sposób odbieram magiczne odmierzanie czasu. Ci jednak, dla
których odmierzanie czasu jest wymogiem niezbêdnym w praktyce ma-
gicznej, maj¹ prawo postêpowaæ zgodnie z w³asnymi zasadami*.

NARZĘDZIA

Narzêdzia stosowane w magii mo¿na znaleŸæ we w³asnym domu, mo¿-
na te¿ je zakupiæ, korzystaj¹c ze sprzeda¿y wysy³kowej (patrz Za³¹cznik
2), lub wykonaæ samemu. Do magii zió³ i procedur magicznych powinny
wystarczyæ nastêpuj¹ce narzêdzia:

· MoŸdzierz i t³uczek (do rozdrabniania zió³)
· Du¿a niemetalowa miska (do mieszania)
· Ma³a ³y¿ka (do kadzid³a)
· Kadzielnica (do palenia kadzid³a)
· Zakraplacz do oczu (do mieszania olejków)
· Niemetalowy rondelek (do przygotowywania naparu)
· Ma³e lejki (do stosowania razem z olejkami)
· Samozapalne bry³y wêgla drzewnego (patrz Za³¹cznik 2 lub

Kadzid³o w Czêœci II tej ksi¹¿ki)

* Zainteresowanych magicznym odmierzaniem czasu odsy³am do ksi¹¿ki Scotta
Cunninghama Magical Herbalism (Llewellyn, 1982).
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· Materia³ bawe³niany (do odcedzania naparów i nalewek)
· Kolorowe p³ótno bawe³niane i przêdza we³niana (na saszetki)
· Œwiece i podstawki pod œwiece
· Du¿a liczba s³ojów (do przechowywania produktów zio³owych).

PODSTAWOWE ZAKLĘCIE

Aby zrozumieæ, jak dzia³a magia, pos³u¿ymy siê rytua³em uleczania.
Jeœli to przyjaciel jest chory, pamiêtaj, aby wyrazi³ zgodê na rzucenie
zaklêcia.

WeŸ kadzid³o i olejek uleczaj¹cy oraz purpurow¹ lub niebiesk¹ œwiecê
do umieszczenia na o³tarzu. Przedtem jednak uspokój swój umys³. W po-
mieszczeniu równie¿ musi panowaæ niczym niezm¹cona cisza. Zapal
bry³ê wêgla drzewnego, umieœæ j¹ w kadzielnicy i rozsyp na ni¹ trochê
kadzid³a. Podczas gdy pachn¹cy, wielki ob³ok unosi siê w pokoju, skie-
ruj swój umys³ na magiczny cel uleczenia.

W myœlach zilustruj wyraŸnie siebie (lub chorego przyjaciela). Odgoñ
chorobê – zwizualizuj doskona³y stan zdrowia. Jeœli myœli zwi¹zane z cho-
rob¹ nadal ciê nawiedzaj¹, natychmiast siê ich pozb¹dŸ. One tylko ha-
muj¹ procesy magiczne.

Skoncentruj siê na sobie lub na przyjacielu, otwórz olejek i zanurz
w nim dwa palce prawej d³oni. Trzymaj¹c œwiecê w lewej d³oni (lub w pra-
wej, jeœli jesteœ leworêczny), wcieraj w ni¹ olejek, zaczynaj¹c od góry lub
od koñcówki knota przez czêœæ œrodkow¹, a nastêpnie od podstawy do
czêœci œrodkowej do momentu, gdy ca³a œwieca jest pokryta cienk¹, b³ysz-
cz¹c¹ pow³ok¹.

W miarê nacierania, przesy³asz do œwiecy moc osobist¹ oraz tê znaj-
duj¹c¹ siê wewn¹trz olejku. Za pomoc¹ magicznie natchnionej wyobraŸ-
ni, poczuj jednocz¹c¹ siê i przenikaj¹c¹ wzajemnie moc olejku i twoj¹
w³asn¹. Wizualizuj!

Nastêpnie, trzymaj¹c œwiecê, przywo³aj wszystkie sprzyjaj¹ce ci moce
lub bóstwa i poproœ o pomoc w uleczeniu danej osoby.

Umieœæ œwiecê w podstawce. Do kadzielnicy dodaj wiêcej kadzid³a.
WeŸ zapa³kê i zapal œwiecê. Podczas gdy kreœlisz mentalny szkic dosko-
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na³ego stanu zdrowia, poœwiêæ kilka sekund na wpatrywanie siê w p³o-
mieñ. Potem opuœæ pomieszczenie i odegnaj wszystkie myœli zwi¹zane
z rytua³em.

Œwieca mo¿e paliæ siê tak d³ugo, jak tylko zechcesz. Jeœli musisz
gdzieœ wyjœæ, zgaœ p³omieñ palcami lub przykrywk¹ (zdmuchiwanie
œwiec jest uwa¿ane za obrazê ¿ywio³u Ognia)*. Po powrocie ponownie
zapal œwiecê.

Ten pozornie nieskomplikowany rytua³ mo¿e byæ powtarzany przez
nastêpnych kilka dni lub wykonany tylko raz. W miarê obcowania z ma-
gi¹ zió³ zauwa¿ysz, ¿e kilka powtórzeñ jest koniecznych w pomyœlnym
osi¹gniêciu magicznego celu.

Oczywiœcie mo¿esz to wszystko znacznie skomplikowaæ, szyj¹c szatê
w kolorze odpowiadaj¹cym danemu zaklêciu (purpurowy lub niebieski
do uleczania, zielony do przyci¹gania pieniêdzy; patrz Za³¹cznik 1) i za-
k³adaj¹c j¹ podczas wykonywania rytua³u.

Do rytua³u mo¿esz w³¹czyæ magiê planetarn¹, której zasady bêd¹ wy-
znaczaæ rzucanie zaklêcia na niedzielê (najdogodniejszy dzieñ na ulecza-
nie). Mo¿esz te¿ nie rozstawaæ siê z kamieniem, takim jak bursztyn,
który jest znany ze swoich legendarnych w³aœciwoœci leczniczych. Zaklê-
cie mo¿esz poprzedziæ k¹piel¹ w saszetkach leczniczych zió³.

Poniewa¿ podczas rzucania zaklêæ czêsto wykorzystuje siê s³owo mó-
wione, nie zaszkodzi dodaæ inwokacjê lub modlitwê skierowan¹ do spe-
cjalnych bóstw. Równie¿ w trakcie przesy³ania swojej energii do œwiecy
mo¿na œpiewaæ lub wypowiadaæ „s³owa mocy”.

Niektórzy magowie u¿ywaj¹ podczas swych zaklêæ dziwnych rekwizy-
tów, dodaj¹ muzykê lub taniec, pij¹ napoje wyskokowe (czego nie pole-
cam), przerabiaj¹c ten prosty rytua³ palenia œwiecy na setki mo¿liwych
sposobów.

Jak to dzia³a? Od momentu, kiedy wybra³eœ kadzid³o i olejek, do chwi-
li zapalenia œwiecy wprawiasz moce w ruch. Poprzez skupienie siê na
celu (w tym przypadku na uleczeniu), wysy³asz energiê, gdy¿ koncentra-
cja jest moc¹!

* Zainteresowanych magi¹ elementaln¹ odsy³am do Czêœci III ksi¹¿ki Earth Power.
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Podczas gdy namaszczasz œwiecê pe³nym energii olejkiem, wci¹¿ wi-
zualizuj¹c osobê (lub siebie) w stanie pe³nego zdrowia, wysy³asz ener-
giê nie tylko ze strony olejku, ale te¿ od siebie, ze sk³adu osobistej mocy,
która podtrzymuje nas przy ¿yciu.

Dym kadzid³a tworzy odpowiedni¹ atmosferê, wysy³aj¹c miriady ule-
czaj¹cych wibracji, które s¹ wch³aniane przez œwiecê tak, jak wch³aniana
jest twoja koncentracja.

Wszystkie wypowiedziane inwokacje lub modlitwy skierowane do istot
wy¿szych oka¿¹ siê pomocne nie tylko w zestrojeniu zaklêcia z twoj¹
potrzeb¹ magiczn¹, lecz równie¿ w dostarczeniu energii.

Gdy œwieca siê pali, twoja skoncentrowana moc zostaje powoli uwol-
niona poprzez dzia³anie p³omienia. Zachodzi cudowny proces, w któ-
rym to wosk z formy sta³ej przekszta³ca siê w p³yn i gaz. W tym samym
czasie energia i moc, które przela³eœ na œwiecê, s¹ uwalniane i spiesz¹
w okreœlonym kierunku.

Jeœli wszystko idzie zgodnie z planem, zaklêcie tego typu nie powinno
zaj¹æ wiêcej ni¿ dziesiêæ lub piêtnaœcie minut. Nie jest wymagany kosz-
towny sprzêt ani regalia. Bêdziesz potrzebowa³ jedynie kompletnego zbio-
ru zió³, kadzide³ i olejków, a o tym w³aœnie traktuje ta ksi¹¿ka.

To samo magiczne zaklêcie mo¿na stosowaæ w przypadku ka¿dej po-
trzeby magicznej. Jeœli drêcz¹ ciê niezap³acone rachunki, u¿yj zielonej
œwiecy, olejku przyci¹gaj¹cego pieni¹dze, kadzid³a i zobacz w myœlach
siebie p³ac¹cego rachunki, staraj siê ujrzeæ, jak dobywasz z portfela pie-
ni¹dze, k³adziesz je w okienku w kasie, a kasjerka przybija stempel „za-
p³acono”.

Jeœli jesteœ spragniony mi³oœci, zobrazuj siebie z doskona³ym partne-
rem (pamiêtaj: nie mo¿e to byæ konkretna osoba) i zapal kadzid³o mi-
³oœci.

Magia nie jest czymœ natychmiastowym lub, jak to okreœla mój przyja-
ciel, „zwyk³ym przyklaœniêciem w d³onie”. Nie da siê tak po prostu pstryk-
n¹æ palcami, poruszaæ nosem i oczekiwaæ, ¿e ¿ycie zmieni siê w ci¹gu
jednej nocy nie do poznania. Praca z magi¹ musi byæ okupiona wysi³-
kiem fizycznym.

Z pewnoœci¹ ¿adne zaklêcia w ¿adnych ksiêgach czarów na œwiecie nie
pomog¹ ci w znalezieniu pracy, jeœli ca³ymi dniami siedz¹c w domu, nie
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raczysz spojrzeæ na og³oszenia w gazecie i kilka razy zatelefonowaæ. Tak
samo sprawa wygl¹da z ka¿dym rodzajem magii.

Magia jest sztuk¹ prawdziwie wci¹gaj¹c¹. Jeœli wyra¿asz chêæ uwol-
nienia energii psychicznej, musisz te¿ przygotowaæ siê na zu¿ywanie
energii fizycznej. W ten sposób twoje potrzeby magiczne przekszta³c¹
siê w tward¹ rzeczywistoœæ.
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