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ROZWIJAJ

SWĄ MAGICZNĄ WIEDZĘ

Natura wyposa¿y³a w magiczne w³aœciwoœci wiele roœlin wystêpuj¹-
cych w ró¿nych czêœciach œwiata. Ju¿ od czasów staro¿ytnych by³y

one u¿ywane w celach magicznych. Magia jest sztuk¹ dokonywania zmian
za pomoc¹ naturalnych – choæ ma³o rozumianych – mocy.

Dobrze poznane zosta³y lecznicze w³aœciwoœci roœlin. Spora iloœæ œrod-
ków farmakologicznych stanowi syntetyczny odpowiednik sk³adników,
które pierwotnie pozyskiwano z roœlin.

Mniej znane s¹, jak wspomnia³em, magiczne w³aœciwoœci roœlin. Tego
rodzaju informacje utrzymywane by³y bowiem w tajemnicy. Nasi przod-
kowie wiedzieli, ¿e roœliny posiadaj¹ magiczne, tajemne moce. Choæ ta
wiedza w du¿ym stopniu odesz³a w zapomnienie, to jednak nigdy nie
zanik³a. Mo¿emy powróciæ do czasów, kiedy to duchy natury zamieszki-
wa³y œwiête gaje, a wró¿ki tañczy³y poœród kwiatów w ogrodach.

W ksi¹¿ce znajdziesz informacje o magicznym u¿yciu wielu roœlin:
· Umocuj wi¹zkê nagietków nad drzwiami, by zapobiec wkraczaniu z³ych

mocy do twego domu.
· Zakop kawa³ki werbeny wokó³ domu i w doniczkach roœlin domowych,

a przyci¹gniesz bogactwo, a roœliny bêd¹ siê wspaniale rozwijaæ.
· Noœ ze sob¹ torebkê z korzeniem irysa, aby przyci¹gn¹æ mi³oœæ.
· Przed udaniem siê na spoczynek napij siê herbaty z p¹czków ró¿y, by

wywo³aæ prorocze sny.
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Encyklopedia Magicznych Roœlin jest prawdziwym skarbem. Ukazuje m¹-
droœæ zió³ oraz wiedzê zaczerpniêt¹ z Europy i Ameryki. Jest to obszerny
przewodnik, który zawiera wszelkie niezbêdne informacje przydatne
w praktykach magicznych. Zapoznaj siê z moc¹ roœlin i zauwa¿, jak roz-
kwita twoja magia.
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O AUTORZE

Scott Cunningham zajmowa³ siê praktycznie
magi¹ elementów ponad 20 lat. Napisa³ oko³o
30 ksi¹¿ek, dotycz¹cych zarówno fikcji, jak te¿
literatury fachowej, które poruszaj¹ wiele te-
matów aktualnych w Ruchu New Age. By³ sza-
nowanym autorem. Zmar³ po d³ugiej chorobie
28 marca 1993 roku.
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PODZIĘKOWANIA

Dziêkujê ni¿ej wymienionym i wielu innym
osobom, które dzieli³y siê ze mn¹ informacjami
oraz uwagami krytycznymi: Don Kraig’owi za
sugestie do pierwszej wersji ksi¹¿ki, Ronowi
Garstowi za rozmowy na temat olejków zapa-
chowych oraz kadzide³, Edowi i Marilee Snow-
den za udostêpnienie ich ksiêgozbioru, jak te¿
Ms. Snowden za zapoznanie siê z ostateczn¹
wersj¹ mojej pracy, Danielowi Weime za po-
dzielenie siê swoj¹ tajemn¹ wiedz¹ na temat
roœlin oraz udzielenie zgody na zamieszczenie
tych informacji w mojej ksi¹¿ce. Dziêkujê te¿
wszystkim moim przyjacio³om, którzy wspie-
rali mnie i zachêcali podczas pisania tej pracy.
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PRZEDMOWA
TŁUMACZA DO PRZEKŁADU

Ksi¹¿ka Scotta Cunninghama, któr¹ w³aœnie prezentujemy czytelnikom,
zas³uguje na szczególn¹ uwagê. Autor siêgn¹³ do staro¿ytnych Ÿróde³,

by przybli¿yæ ludziom wspó³czesnym istotê wiedzy o magicznych w³aœci-
woœciach roœlin. Wiedza ta, uprawiana i przechowywana przez tysi¹clecia
przez osoby okreœlane ró¿nymi mianami w ró¿nych szerokoœciach geogra-
ficznych (szaman, szamanka, curandero*, witch**, wiedŸma***, znachorka, zna-
chor, zielarz) stanowi cenny dorobek ludzkoœci i wartoœciow¹ spuœciznê
dla wspó³czesnego cz³owieka.

Scott Cunningham wykaza³ g³êbok¹ umiejêtnoœæ zebrania istotnych
informacji z obszernego materia³u Ÿród³owego. Z treœci ksi¹¿ki ³atwo jest
zorientowaæ siê, ¿e autor uzyska³ rozleg³e, praktyczne doœwiadczenie w po-
s³ugiwaniu siê magicznymi roœlinami. Otrzymujemy do dyspozycji kom-
pendium – encyklopediê roœlin w uk³adzie alfabetycznym, z której
skorzystaæ mo¿e ka¿da osoba, nawet laik w tej dziedzinie.

Przek³ad dzie³a by³ zadaniem fascynuj¹cym, a jednoczeœnie nie³atwym.
Szczególne problemy wi¹za³y siê z t³umaczeniem na jêzyk polski ludo-
wych nazw wielu roœlin (Folk Names). Autor pos³uguje siê nazwami ro-
œlin, które wystêpuj¹ w wielu jêzykach œwiata (jêzyk francuski, niemiecki,
hiszpañski, jêzyki staro¿ytnych Indian – Azteków, hawajski, jêzyki lu-
dów Afryki, jêzyk walijski, irlandzki, staro¿ytny jêzyk anglosaski, a na-
wet jêzyki s³owiañskie, w tym jêzyk polski).

* Curandero – w Meksyku i krajach Ameryki £aciñskiej nazwa czarownika i znachora,
który umie pos³ugiwaæ siê zio³ami.
** Witch (ang.) – wiedŸma; w œredniowieczu kobieta o g³êbokiej wiedzy ezoterycznej,
nies³usznie oskar¿ana o czarn¹ magiê i przeœladowana przez Koœció³.
*** WiedŸma – s³owo pochodzi od „wiedzieæ” – kobieta dysponuj¹ca wiedz¹ tajemn¹.
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Oczywistym jest, ¿e najwiêksza iloœæ ludowych nazw roœlin zosta³a
zaczerpniêta z jêzyka angielskiego. Nazwy te czêstokroæ oddaj¹ magiczny
aspekt energii okreœlonej roœliny (np. Muchomor Czerwony = Anio³ Œmierci,
Œwiêty Grzyb), jak te¿ ich ró¿norodne cechy. Ludowe okreœlenia charakte-
ryzuj¹ siê jêdrnoœci¹ i soczystoœci¹, s¹ obrazowe (np. Je¿yna = Kropla
Rosy, Chmurna Jagoda, Jagoda Naparstek; Srebrnik = Skurczone Ziele, Kwiat
Piêciu Palców, Gêsia Trawa, Torfowa Trawa, Srebrzyste Ziele).

Tam, gdzie przek³ad nie by³ mo¿liwy, pozostawi³em oryginalne brzmie-
nie (pisowniê). Podobnie post¹pi³em w nielicznych przypadkach, gdy nie
istnieje w jêzyku polskim odpowiednik podstawowej, angielskiej nazwy
roœliny.

Drug¹ kwesti¹ s¹ wprowadzone przeze mnie przypisy. Zdecydowa³em
siê na to rozwi¹zanie w dwóch typach sytuacji:

1. Gdy w tekœcie pojawiaj¹ siê nazwy bóstw, które polskiemu czytelniko-
wi mog¹ byæ ma³o znane (np. Thor, Gwydion, Maui, Izyda)

2. Kiedy wystêpuj¹ nazwiska staro¿ytnych i nowo¿ytnych badaczy ro-
œlin.



13

PRZEDMOWA

Jako m³ody cz³owiek zacz¹³em pisaæ prace, które w efekcie z³o¿y³y siê na
ksi¹¿kê Magical Herbalism. By³em sfrustrowany brakiem informacji o ma-

gii zió³. Natomiast moi nauczyciele i koledzy „po fachu”, zajmuj¹cy siê
okultyzmem, interesowali siê zupe³nie innymi zagadnieniami. Ja zaœ od-
da³em siê studiowaniu dawno zapomnianej sztuce – magii zió³.

Badania nad tymi zagadnieniami skontaktowa³y mnie z rzeczywisto-
œci¹ i doœwiadczeniami, o których nawet mi siê nie œni³o. Ca³e noce spê-
dza³em na czytaniu staro¿ytnych ksi¹¿ek i manuskryptów, popijaj¹c przy
tym zio³ow¹ herbatê. Ta lektura sk³oni³a mnie do podjêcia praktycznych
kroków: zbiera³em zio³a w œwietle Ksiê¿yca i wykonywa³em magiczne
zabiegi na bezludnych pla¿ach. Stopniowo mog³em z poszczególnych
czêœci u³o¿yæ ca³oœæ. W koñcu uchwyci³em wszystkie w¹tki staro¿ytnej
wiedzy i stworzy³em system magii zió³.

W trakcie pos³ugiwania siê magi¹ zió³ mog³em rozpoznaæ jej rzeczywist¹
moc. Jest ona prawdopodobnie najstarszym i najbardziej praktycznym ro-
dzajem magii. Jej „narzêdzia” rosn¹ wokó³ nas, nawet w zbudowanych z be-
tonu miastach. W zwi¹zku z tym, ¿e doœwiadczy³em bezpoœrednio mocy
zió³, postanowi³em napisaæ ksi¹¿kê, która ukazywa³aby tê zapomnian¹
drogê. W ten sposób zrodzi³a siê praca Magical Herbalism. Zosta³a ona wy-
dana po piêciu latach od chwili napisania, dokonywa³em bowiem szeregu
przeróbek. W ci¹gu tego czasu rozwija³em swoje badania i doœwiadczenia
w dziedzinie magii zió³. Wiêkszoœæ wniosków z tych prac nie zosta³a
uwzglêdniona w ksi¹¿ce Magical Herbalism. Zdecydowa³em, ¿e nowe infor-
macje umieszczê w kolejnej pozycji.

Moje pierwsze prace koncentrowa³y siê prawie wy³¹cznie na roœlinach
pochodz¹cych ze „Starego Œwiata” (z Europy – przyp. t³um.) Mo¿na to za-
uwa¿yæ w trakcie lektury Magical Herbalism. W ostatnich latach skupi³em
siê na badaniu magicznego u¿ycia roœlin w Ameryce Pó³nocnej i Po³udnio-
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wej, na Bliskim i Dalekim Wschodzie i na Wyspach Polinezji (niektóre
roœliny pochodz¹ce z Polinezji zosta³y w tej pracy uwzglêdnione, jednak
wiêkszoœæ z nich opisa³em w ksi¹¿ce Hawaiian Magic and Spirituality).

Zebra³em spor¹ iloœæ nowych informacji i zrozumia³em, ¿e powinny
zostaæ wykorzystane w nastêpnej ksi¹¿ce – prawdziwej encyklopedii
magicznych roœlin. W³aœnie dlatego powsta³a ta praca.

Prezentowana ksi¹¿ka nie jest przewodnikiem magii roœlin. Tego ro-
dzaju informacje zawiera Magical Herbalism. Czy chcesz przyci¹gn¹æ ko-
chanka? Noœ ze sob¹ woreczek z p³atkami ró¿y lub korzeniem irysa. Czy
chcesz usun¹æ ból zêba? ¯uj ga³¹zkê czarnego bzu i przytwierdŸ j¹ do
œciany. Na stronicach Encyklopedii znajdziesz w³aœnie ten typ magii. Jest
ona prosta, szybka w stosowaniu i nierytualna.

W pierwszej czêœci ksi¹¿ki prezentujê te¿ magiczne dzia³ania, które
mog¹ s³u¿yæ ró¿norodnym celom.

Wiêkszoœæ ukazanych tu magicznych metod dotyczy codziennych pro-
blemów. Tekst zawiera tak¿e bardziej z³o¿one zagadnienia, jak bycie nie-
widzialnym, materializacja duchów, osi¹ganie nieœmiertelnoœci itp. Podajê
tego rodzaju informacje, poniewa¿ taka jest tradycja: interesuj¹ca i ro-
mantyczna. Nie zawsze mo¿na zastosowaæ tego rodzaju specyficzne wska-
zówki. Z podobnych wzglêdów zamieszczam informacje, jak nale¿y siê
chroniæ przed uk¹szeniami morskiego wê¿a oraz jak spowodowaæ poja-
wienie siê wró¿ek. Tego rodzaju wiadomoœci rozpalaj¹ wyobraŸniê i przy-
gotowuj¹ osobê do podjêcia magicznych dzia³añ.

Nie jest to ksi¹¿ka, która opisuje fantastyczne i niemo¿liwe do wyko-
nania czary. Odwrotnie, jest to zbiór ca³kiem praktycznych wskazówek,
dziêki którym ka¿da osoba mo¿e zastosowaæ magiê roœlin.

W ksi¹¿ce ograniczy³em siê do ukazania magicznego wykorzystania
zió³. Nie zamieœci³em ¿adnych informacji medycznych, bowiem w tym
obszarze istnieje du¿o rzetelnych opracowañ. Pomin¹³em tak¿e dane
mitologiczne oraz historyczne poza przypadkami, gdzie by³o to istotne.

Rozczaruj¹ siê te osoby, które bêd¹ poszukiwaæ na tych stronach infor-
macji o czarnej magii. Nie ma tu tego rodzaju danych. Czarna magia
prowadzi do destrukcji osób, które jej u¿ywaj¹. Ksi¹¿ki takie, jak ta,
nigdy nie mog¹ staæ siê kompletnym dzie³em. Istnieje jeszcze wiele ta-
jemnic do odkrycia.

Odpowiedzialnoœæ autora polega na podjêciu decyzji, kiedy nale¿y za-
mkn¹æ proces gromadzenia informacji i wypuœciæ ksi¹¿kê w œwiat.

Robiê to w³aœnie teraz, ¿ywi¹c nadziejê, ¿e ta pozycja zainspiruje wiele
osób do odkrywania i u¿ywania magicznych w³aœciwoœci roœlin.
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CZĘŚĆ I

PODSTAWY MAGII ZIÓŁ
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1. MOCE ZIÓŁ

Ludzie zadaj¹ mi zwykle dwa pytania, gdy dowiaduj¹ siê, ¿e zajmujê siê
magi¹ zió³. Pierwsze brzmi: „Jak to dzia³a?”, drugie zaœ dotyczy mego

zdrowia psychicznego. Wa¿ne jest pierwsze z tych pytañ i nigdy nie mo¿-
na na nie udzieliæ zadowalaj¹cej odpowiedzi.

Podstaw¹ magii zió³, podobnie jak wszelkiej magii, jest moc. W ci¹gu
wielu wieków t¹ moc okreœlano ró¿nymi nazwami. W pewnych okresach
by³a ona ukrywana w tajemnicy, w innych zaœ stanowi³a powszechn¹
wiedzê. Ta moc tworzy i podtrzymuje ca³y wszechœwiat. Ta w³aœnie moc
sprawia, ¿e kie³kuj¹ nasiona, wiej¹ wiatry, a nasza planeta wykonuje ruch
wirowy. Ta moc powoduje te¿, ¿e istniej¹ narodziny, ¿ycie i œmieræ.
Wszystkie zjawiska we wszechœwiecie zosta³y stworzone przez t¹ moc.
Jest ona si³¹ ¿ycia, zasad¹ wszelkiego tworzenia i podstawow¹ substancj¹
wszelkich bytów.

Ta moc nie posiada ¿adnego imienia. W ci¹gu wielu wieków by³a deifi-
kowana i antropomorfizowana. Nadawano jej imiona niezliczonych bo-
gów oraz bogiñ, duchów, demonów i innych nieziemskich istot.

Nauka tylko czêœciowo potrafi wyjaœniæ dzia³anie tej mocy. Naukowcy
ci¹gle odkrywaj¹ jej nowe aspekty. Ta moc przyczyni³a siê do ewolucji
ludzkoœci. Wszystkie religie wyra¿a³y j¹ za pomoc¹ symboli oraz rytu-
a³ów. Mocy tej u¿ywali czarownicy. Wykracza ona poza wszelkie rytua³y,
religiê oraz magiê. Jest niezmienna w swej odwiecznej zmiennoœci. Ta
moc przenika wszystko i wszystkie zjawiska s¹ jej przejawami.

Jednym z problemów niektórych wspó³czesnych religii pozostaje twier-
dzenie, ¿e ta moc nie znajduje siê wewn¹trz nas, lecz na zewn¹trz. Mo-
¿esz j¹ nazywaæ tak, jak chcesz, mo¿esz j¹ wizualizowaæ. Moc pozostanie
moc¹.

Magia jest praktyk¹ dokonywania zmian za pomoc¹ si³, które dot¹d nie
zosta³y zdefiniowane oraz zaakceptowane przez naukê.
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Mogê powodowaæ zmiany pos³uguj¹c siê ogólnie akceptowanymi œrod-
kami. Mogê zatelefonowaæ do przyjació³ki i zapytaæ j¹, jak siê czuje. Nie
jest to magia. W sytuacji, gdy nie mam dostêpu do telefonu lub te¿ moja
przyjació³ka nie odpowiada, mogê pos³u¿yæ siê woreczkiem nape³nionym
tymiankiem, krwawnikiem i liœæmi laurowymi, owin¹æ go wokó³ karku,
uspokoiæ umys³ i u¿yæ mojej psychiki wspartej moc¹ zió³. W ten sposób
mogê siê dowiedzieæ, czy przyjació³ka miewa siê dobrze. Na tym w³aœnie
polega praktyczny charakter magii. Mo¿e byæ ona u¿yta, gdy nie mamy do
dyspozycji ¿adnych innych œrodków.

Jakich œrodków mo¿na u¿yæ, by zabezpieczyæ dom przed w³amaniem
z³odzieja? W jaki sposób samotna kobieta mo¿e przyci¹gn¹æ kochanka?
Czy ludzie mog¹ w inny sposób zwalczyæ chorobê, ni¿ odwiedzaj¹c leka-
rza i stosuj¹c lekarstwa wykupione w aptece?

Wiêkszoœæ osób odpowie na to pytanie w sposób tradycyjny: za³o¿yæ
zamek, u¿yæ perfum, odpoczywaæ w ³ó¿ku. Jest to dobry pocz¹tek. Wy-
mienione dzia³ania mog¹ byæ jednak uzupe³nione o bardziej pewne me-
tody – przez u¿ycie magii.

Magii mo¿na u¿ywaæ w celu rozwi¹zywania codziennych problemów.
Jednak staje siê ona niezbêdna w sferze ezoterycznej. Je¿eli potrzebujesz
wgl¹du w przysz³e wydarzenia, napij siê herbaty z p¹czków ró¿y bezpo-
œrednio przed udaniem siê na spoczynek. Zapamiêtaj swoje sny. Mo¿esz
te¿ ubraæ na noc zielon¹ pi¿amê, na której umieœcisz ziele latrii.

Byæ mo¿e odczuwasz, ¿e ktoœ stosuje wobec ciebie czarn¹ magiê i przesy³a
kl¹twy. Je¿eli powiesz o tym lekarzom, zapewne skieruj¹ ciê do psychiatry.
W takiej sytuacji natomiast wiedŸmy i czarownicy doradz¹ ci rozsypaæ wokó³
domu czerwony pieprz i wzi¹æ k¹piel w wywarze z kwiatów akacji. Magia
dostarcza œrodków zaradczych na wiele, choæ nie na wszystkie sytuacje.
Wydaje siê prosta, a jednoczeœnie daje spor¹ iloœæ praktycznych rozwi¹zañ.

Moc, któr¹ zawieraj¹ zio³a, nie ma formy ani kszta³tu. Jest odwieczna.
Nie ma znaczenia, czy bêdziesz j¹ przyzywa³ imieniem bogini, wiedŸmy,
Marii Dziewicy, czy te¿ bêdziesz j¹ stosowa³ bez ¿adnych religijnych
odniesieñ. Ta moc obecna jest tu i teraz, niezale¿nie w jakim znajdujemy
siê miejscu w naszej podró¿y przez wszechœwiat.

Choæ ta kosmiczna moc pozbawiona jest formy, przejawia siê w wielu
formach. Moc posiada antylopa gnu, komputer, jak te¿ mlecz. Pewne
rzeczy zawieraj¹ w sobie moc skoncentrowan¹ w wy¿szym stopniu. Nale¿¹
do nich roœliny, kamienie szlachetne oraz metale. Ka¿da substancja za-
wiera odmienny typ mocy i ma inn¹ czêstotliwoœæ wibracji. Wibracje
kawa³ka drewna sosny ró¿ni¹ siê znacznie od wibracji diamentu.
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Czêstotliwoœæ wibracji uwarunkowana jest przez szereg czynników:
przez strukturê chemiczn¹ danej substancji, jej formê, gêstoœæ itp. Moc
zió³ uwarunkowana jest przez œrodowisko, w którym rosn¹, przez ich
zapach, kolor, formê i inne czynniki.

Podobne substancje maj¹ zwykle podobne wibracje.
Magia zio³owa polega na u¿ywaniu roœlin, by spowodowaæ po¿¹dane

zmiany. Poszczególne roœliny posiadaj¹ okreœlon¹ energiê, która ró¿ni siê
tak, jak ró¿ni¹ siê ludzkie twarze.

Aby uzyskaæ optymalny efekt powinniœmy do przeprowadzenia ma-
gicznego zabiegu u¿yæ zió³, które maj¹ odpowiednie wibracje. Cedr jest
skuteczny w przyci¹ganiu pieniêdzy, ale nie nadaje siê do przeprowadze-
nia rytua³ów p³odnoœci.

Aby praktykowaæ zio³ow¹ magiê musisz poznaæ moc roœlin. Ta ksi¹¿ka
zawiera w³aœnie tego rodzaju informacje. Uzyskanie po¿¹danego rezulta-
tu wymaga odpowiedniego pos³u¿enia siê moc¹ zió³.

Magia zió³ jest prosta, poniewa¿ moce, czyli wibracje zawarte s¹ w sa-
mych zio³ach. Nie ma potrzeby odwo³ywania siê do zewnêtrznych si³, po-
niewa¿ moc spoczywa w materii organicznej.

Zio³owa magia jest naprawdê skuteczna. Stosuje siê w niej kilka pro-
stych procedur: wi¹zanie sup³ów, gotowanie wody, zapalanie œwiec, szy-
cie, zakopywanie przedmiotów w ziemi.

W jaki sposób ona dzia³a?
· Po pierwsze, musi istnieæ uzasadniony powód, by przyzywaæ magicz-

ne moce. Innymi s³owy musi istnieæ wa¿na potrzeba. Czêsto z po-
trzeb¹ mo¿e byæ mylone pragnienie. Pragnienie nie stanowi
wystarczaj¹cego powodu do stosowania magii. Musi zaistnieæ silna
potrzeba. Charakter tej potrzeby okreœla charakter podjêtych dzia³añ
magicznych. Przyk³adowo, czêst¹ potrzeb¹, która powoduje podjêcie
magicznych dzia³añ, jest przyci¹gniêcie mi³oœci. Do tego rodzaju dzia-
³añ mo¿na u¿yæ szeregu roœlin (obszerna lista roœlin oraz ich magicz-
nych w³aœciwoœci jest zamieszczona w czêœci trzeciej tej ksi¹¿ki).

· Po drugie, poszczególne czary oraz rytua³y powinny byæ starannie
opracowane i wykonane. Wiêkszoœæ zio³owej magii nie wymaga prze-
prowadzania kompletnych czarów. Te czary mog¹ przyj¹æ tak proste
formy, jak zawiniêcie zió³ w kawa³ek materia³u, umieszczenie ich u pod-
stawy œwiecy, zapalenie knota œwiecy czy wizualizowanie swojej po-
trzeby.
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Je¿eli chcesz, mo¿esz przeprowadziæ czary w sposób ca³oœciowy, mo-
¿esz zagotowaæ wodê w kotle ustawionym na ognisku, do którego rozpa-
lenia u¿yjesz drewna mesquite*.

Wybierzesz w tym celu ustronne miejsce, na przyk³ad skraj pustyni.
Zrobisz to noc¹, gdy na niebie uka¿e siê ksiê¿yc. W³aœnie w tym momen-
cie wrzucisz do kot³a korzenie oraz liœcie odpowiednich roœlin.

· Po trzecie, zio³a powinny byæ zaczarowane, co sprawi ¿e ich wibracje
stan¹ siê zgodne z twoj¹ potrzeb¹.

· Po czwarte, czary powinny byæ wykonane na osobnoœci i w sposób
sekretny. Magia nie jest rzecz¹ wstydliw¹. Je¿eli jednak wykonywa³-
byœ j¹ publicznie, wówczas kpi¹ce spojrzenia i niedowierzanie innych
osób mog³oby spowodowaæ pojawienie siê w tobie ró¿nych w¹tpliwo-
œci. Z tego powodu magia utraci³aby swoj¹ skutecznoœæ.

· Po pi¹te, kiedy wykonamy czary, powinniœmy o tym zapomnieæ. Po-
zwala to, by nast¹pi³ proces „gotowania” i by twoja potrzeba zosta³a
spe³niona. Je¿eli podczas pieczenia ciasta bêdziesz co chwilê zagl¹daæ
do piekarnika, ciasto nie uda siê. W magii, tak jak w pieczeniu, trzy-
maj drzwi piecyka zamkniête! Spróbuj ca³kowicie zapomnieæ o wyko-
nanych czarach.

W ten w³aœnie sposób dzia³a magia zió³. Czy brzmi to przekonuj¹co?
Tak w³aœnie rzeczy siê maj¹. S¹ to pierwsze kroki.

Tak jak w ka¿dej sztuce pojawia siê w wielu osobach chêæ dalszych
badañ i doœwiadczeñ. Niektóre z nich posuwaj¹ siê zbyt daleko. Istniej¹
te¿ ciemne strony magii zió³, podobnie jak to siê dzieje w ka¿dej innej
dziedzinie ¿ycia. Ludzie, którzy wkraczaj¹ na ciemne œcie¿ki magii, uru-
chamiaj¹ destrukcyjne energie, kontroluj¹ a nawet zabijaj¹ inne ludzkie
istoty. Z powodu tych negatywnych dzia³añ otrzymaj¹ ciê¿k¹ karê.

Moc ma charakter neutralny. Nie mo¿na jej rozdzieliæ na energiê pozy-
tywn¹ oraz negatywn¹. Moc jest moc¹. Jako czarownicy jesteœmy odpowie-
dzialni za to, by pos³ugiwaæ siê moc¹, realizuj¹c pozytywne cele. Nie
musimy staæ siê ascetami czy te¿ œwiêtymi, by pomagaæ innym i popra-
wiaæ swoje ¿ycie. Powinniœmy tylko pos³ugiwaæ siê magi¹ zió³ z mi³oœci¹.

* Drewno o du¿ej spoistoœci i twardoœci, pochodz¹ce z drzew gatunku Prosopis, rosn¹cych
na po³udniu Stanów Zjednoczonych i w Meksyku.
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W staro¿ytnych czasach magia by³a uwa¿ana za sztukê bosk¹. Tak w³a-
œnie jest. W magii jednoczymy siê z si³ami, które by³y wyra¿ane przez
szereg bóstw.

W³adanie moc¹ wymaga du¿ej odpowiedzialnoœci, a jednoczeœnie przy-
nosi wspania³e uczucia.

W chwili, gdy u¿ywamy magii w negatywnych celach, boskie energie
szybko wycofuj¹ siê. Osoba przeprowadzaj¹ca zabiegi ciemnej magii za-
czyna doœwiadczaæ cierpienia i jej ¿ycie stopniowo przekszta³ca siê w ru-
inê. Dramatyczne s³owa? Byæ mo¿e, lecz ich zasadniczy sens jest
prawdziwy. Z tego powodu nie zamieœci³em w tej ksi¹¿ce ¿adnej nega-
tywnej magii. Kiedy stosujemy magiê, by realizowaæ cele pozytywne, nasze
¿ycie staje siê bogatsze i szczêœliwsze. Dlatego zapraszam do lektury tych
wszystkich, którzy chc¹ zastosowaæ staro¿ytn¹ metodê magii zió³, by
pomóc sobie i innym!
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2. METODY MAGII

Nie mamy w tej ksi¹¿ce wystarczaj¹cej przestrzeni, by obszernie zaj¹æ
siê metodami i teoriami magii. Poni¿sze krótkie opisy przedstawiaj¹

zasadnicze zagadnienia. W celu uzyskania g³êbszych informacji skorzy-
staj z pozycji Magical Herbalism.

CZAS

Ludzie czasów staro¿ytnych stworzyli kompleksowy system magii.
Szczególnie rozwinêli sztukê wykonywania rytua³ów w zgodzie z cyklem
zjawisk astronomicznych. Niektóre systemy zosta³y utworzone w zgo-
dzie z fazami Ksiê¿yca, inne bior¹ pod uwagê zmiany pór roku, w innych
zaœ przywi¹zuje siê zasadnicz¹ wagê do pozycji gwiazd.

Niektóre z tych systemów s¹ z powodzeniem stosowane w czasach
wspó³czesnych. Jednak ka¿dy system mo¿e zabiæ spontanicznoœæ i ogra-
niczyæ skutecznoœæ magii. Niew¹tpliwie czas wykonywania magicznych
zabiegów jest wa¿ny. Istnieje zaœ jedna niepodwa¿alna regu³a: magia
powinna byæ stosowana wtedy, kiedy zaistnieje uzasadniona potrzeba!

Je¿eli doœwiadczam bólu g³owy, który zak³óca mój sen lub pracê, nie mogê
czekaæ a¿ Ksiê¿yc znajdzie siê we w³aœciwym po³o¿eniu lub te¿ gdy na niebie
pojawi siê Wielka NiedŸwiedzica. Potrzebujê natychmiastowego dzia³ania.

Jest to drobny przyk³ad, lecz odnosi siê on do ca³ego systemu magii.
Nie ma sensu czekaæ trzy tygodnie na wykonanie rytua³u przyci¹gania
pieniêdzy, je¿eli musisz op³aciæ swe rachunki do koñca tygodnia. Nie
chcê sugerowaæ, ¿e czasowa synchronizacja zabiegów magicznych z ru-
chem planet, gwiazd, z porami roku i fazami Ksiê¿yca nie ma znaczenia.
Odwrotnie, przydaje ona mocy wykonywanym rytua³om. Nie istnieje na-
tomiast, moim zdaniem, koniecznoœæ wprowadzania tej dodatkowej mocy.
Magia bowiem dzia³a skutecznie o ka¿dej porze dnia i nocy.
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S³yszê ró¿ne wypowiedzi osób, które uznaj¹ siê za czarowników: „Nie
mo¿na wykonywaæ rytua³ów mi³oœci w fazie zmniejszaj¹cego siê Ksiê¿yca”; „Ry-
tua³y przyci¹gaj¹ce pieni¹dze powinny byæ wykonywane wiosn¹, we czwartek,
kiedy Ksiê¿yc znajduje siê w znaku Byka, w trzeciej lub dziesi¹tej godzinie nocy”.

Tego rodzaju stwierdzenia czêsto wypowiadaj¹ ludzie, którzy maj¹ nie-
wielkie doœwiadczenie w magicznych praktykach lub te¿ w ogóle ich nie
wykonuj¹. Skutecznoœæ czarów nie jest zale¿na od idealnych uk³adów astro-
nomicznych, pór roku czy warunków pogodowych. Ci z was, którzy chc¹
synchronizowaæ czas wykonywanych praktyk ze S³oñcem, Ksiê¿ycem
i gwiazdami mog¹ znaleŸæ odpowiednie informacje w ka¿dej kompetent-
nej ksi¹¿ce, poœwiêconej magii. Jednak w ¿adnym wypadku ta synchroni-
zacja nie jest czymœ koniecznym. Je¿eli jest ci potrzebna odwaga w zwi¹zku
z rozmow¹ o pracê, nie zwracaj uwagi na fazê Ksiê¿yca. Siêgnij po tymia-
nek i ruszaj do przodu!

W ksi¹¿ce zamieszczam przyk³ady synchronizacji czasowej magii, szcze-
gólnie gdy dotyczy to czasu zbierania okreœlonych roœlin. Jednak ka¿dy
z was mo¿e podj¹æ w³asn¹ decyzjê, czy chce przestrzegaæ tych ram czaso-
wych. Rezultaty zabiegów magicznych s¹ bowiem prawie identyczne,
niezale¿nie od czasu ich wykonywania.

NARZĘDZIA

Magia zió³ wymaga, na szczêœcie, tylko kilku narzêdzi. Potrzebny jest
moŸdzierz oraz t³uczek, by rozdrobniæ zio³a oraz nasiona, jak równie¿
du¿a drewniana lub ceramiczna misa, w której dokonuje siê czarowania
zió³. Niezbêdna te¿ bêdzie du¿a szklanka lub emaliowany kubek (unikaj
metalowych) do przyrz¹dzania naparów oraz napojów. Przygotuj tak¿e
przybory do szycia (ig³y, szpilki, no¿yczki, bawe³niane nici, naparstek)
oraz kawa³ki bawe³nianego lub we³nianego materia³u w ró¿nych kolo-
rach. Te materia³y bêd¹ s³u¿yæ do szycia woreczków i laleczek.

S¹ te¿ potrzebne œwiece, zio³a, naczynie do spalania kadzide³, œwiecz-
nik, wêgiel drzewny oraz s³oje do przechowywania zió³.

OŁTARZ

Mo¿na go tak¿e nazwaæ stolikiem do czarowania czy sto³em roboczym.
Jednak lubiê okreœlenie „o³tarz”, choæ mo¿e on wywo³ywaæ skojarzenia
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z religi¹. Tego okreœlenia u¿ywam w ca³ej ksi¹¿ce. Wiele czynnoœci ma-
gicznych nie wymaga o³tarza. Jest on jednak potrzebny do wykonywania
pewnych rytua³ów. W domu na o³tarzu wykonujemy czary. W tym miej-
scu tak¿e czarujemy zio³a, komponujemy mieszanki, które nastêpnie wk³a-
damy do woreczków i wykonujemy wszelkie magiczne czynnoœci.

Za o³tarz mo¿e s³u¿yæ ka¿da p³aska powierzchnia, na której umieszcza-
my œwiece, kadzielnicê, zio³a i inne materia³y potrzebne do czarowania.
Mo¿e to byæ blat stolika lub kredensu, jak te¿ wybrany fragment pod³ogi.

Niektóre osoby pragn¹ po³¹czyæ magiê ze swoimi religijnymi przeko-
naniami. W takim przypadku mo¿na na o³tarzu umieœciæ symbole zwi¹-
zane z wyznawan¹ wiar¹, jak pos¹¿ki i œwiête ksiêgi. Mo¿esz te¿ umieœciæ
na o³tarzu dowolne przedmioty, z którymi bêdziesz czu³ siê dobrze: ma-
skotki, skamieliny, kamienie, muszle itp. Naturalne przedmioty mog¹
wzmocniæ dzia³anie magii.

Zalecam, kiedy jest to tylko mo¿liwe, wykonywanie magicznych rytu-
a³ów poza domem, w naturalnym otoczeniu. Czary wykonywane w domu
s¹, oczywiœcie, równie¿ skuteczne. Wiêkszoœæ z nas zamiast na leœnej
polanie czy bezludnej pla¿y, musi wykonaæ rytua³y w goœcinnym pokoju
lub te¿ w sypialni.

Wykonywanie magii w naturalnym otoczeniu nie zawsze wymaga po-
s³ugiwania siê o³tarzem. Je¿eli jednak taka potrzeba zachodzi, o³tarz mo¿e
byæ umieszczony na oczyszczonym obszarze ziemi, na p³askiej skale lub
na pniu œciêtego drzewa. Wiele zale¿y w tym wypadku od pomys³owoœci
czarownika.

WIZUALIZACJA

Najbardziej zaawansowan¹ technik¹, stosowan¹ w magii zió³, jest wi-
zualizacja. Polega ona na tworzeniu w umyœle obrazu w³asnej potrzeby.

Zagadnienie wizualizacji opisywane jest w licznych ksi¹¿kach. Wiele
osób narzeka, ¿e ma trudnoœci z wizualizowaniem. Ka¿dy posiada t¹
umiejêtnoœæ, lecz jest ona odciêta przez ró¿norodne przeszkody.

Czy potrafisz w tej chwili, gdy czytasz t¹ ksi¹¿kê, zobaczyæ twarz swo-
jej matki, najlepszego przyjaciela lub najgorszego wroga?

Tym w³aœnie jest wizualizacja. W magii u¿ywa siê wizualizacji w celu
ukierunkowania energii. Skupia siê j¹ na obrazie twojej potrzeby, któr¹
mo¿e byæ nowy samochód, mi³oœæ, nowa praca itp. Je¿eli potrzebny jest
ci jakiœ przedmiot, wizualizuj, ¿e go otrzymujesz; je¿eli chcesz mieæ pra-
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cê, zobacz siebie w trakcie jej wykonywania; je¿eli potrzebujesz mi³oœci,
wyobra¿aj sobie, ¿e zak³adasz na palec obr¹czkê. Mo¿esz te¿ wizualizo-
waæ dowolny inny przedmiot, który kojarzy ci siê z mi³oœci¹.

Istotne jest, abyœ wizualizowa³, ¿e twoja potrzeba zosta³a spe³niona.
U¿yj twórczej wyobraŸni i naturalnych zdolnoœci wizualizacyjnych, by
ujrzeæ swoj¹ potrzebê w realny sposób. Nie zastanawiaj siê, jakie uwa-
runkowania stoj¹ za twoj¹ potrzeb¹. Po prostu jasno j¹ zobacz.

Podobnie jak z ka¿d¹ umiejêtnoœci¹, czy bêdzie to gra w golfa czy goto-
wanie, trening czyni mistrza. Je¿eli nawet nigdy nie bêdziesz w stanie
ca³kowicie zwizualizowaæ swojej potrzeby, magia bêdzie skuteczna, po-
niewa¿ obecna jest intencja.

INNE UWAGI

Jeœli jest to mo¿liwe, przed wykonywaniem magii weŸ k¹piel. Wielce
pomocne mo¿e byæ dodanie do k¹pieli oczyszczaj¹cych zió³.

Za³ó¿ wygodne, czyste ubranie. Mo¿esz te¿ pozostawaæ nago. Niektóre
osoby nak³adaj¹ szaty oraz bi¿uteriê. Nie jest to jednak konieczne.

Nie jest te¿ niezbêdne powstrzymywanie siê od seksu, jedzenia oraz
picia przed przyst¹pieniem do magicznych rytua³ów. Mo¿esz post¹piæ
w ten sposób, jeœli takie jest twe ¿yczenie. Nie jest to jednak wymóg.

Wiêkszoœæ magicznych dzia³añ, które prezentujê w tej ksi¹¿ce, ma cha-
rakter praktyczny i zwi¹zana jest z codziennymi problemami. Kiedy jed-
nak chcesz wykonaæ wa¿ne czary, szczególnie zwi¹zane z innymi osobami,
dokonaj wczeœniej wró¿by, aby przekonaæ siê, czy stosowanie magii jest
niezbêdne. Informacje na temat wró¿enia, jak te¿ techniki mo¿na znaleŸæ
w moich dwóch ksi¹¿kach: Earth Power oraz Magical Herbalism.

¯elazn¹ zasad¹ jest, by nie stosowaæ czarów dla dobra innych osób,
chyba ¿e uzyskamy z ich strony pozwolenie. Ten problem mo¿emy roz-
wi¹zaæ, przekazuj¹c wybranej osobie jako prezent saszetkê z zio³ami.
Wyjaœnij, w jaki sposób mo¿na j¹ stosowaæ i na czym polega moc przeka-
zanych zió³. Odbiorca twego prezentu bêdzie móg³ wtedy osobiœcie zade-
cydowaæ, czy chce skorzystaæ z energii zió³ czy te¿ nie.

Przede wszystkim do magii zió³ podejdŸ z radoœci¹. Chocia¿ powinie-
neœ na serio potraktowaæ czarowanie zió³ i wizualizacjê, nie traktuj ka¿-
dego aspektu magii zió³ ze œmierteln¹ powag¹.
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ZASADY MAGII

1. Magia jest naturalna.
2. Nie czyñ szkody nikomu, nawet samemu sobie, kiedy u¿ywasz magii.
3. Magia wymaga wysi³ku. Otrzymasz to, co do niej w³o¿ysz.
4. Magia zazwyczaj nie przynosi natychmiastowych rezultatów. Potrzeb-

ny jest czas na to, by czary sta³y siê skuteczne.
5. Magia nie mo¿e byæ wykonywana dla pieniêdzy.
6. Magia nie mo¿e byæ wykonywana dla ¿artów, ani te¿ po to, by zaspo-

koiæ ego.
7. Magia mo¿e byæ wykonywana dla twej korzyœci pod warunkiem, ¿e

nikomu nie przynosi szkody.
8. Magia jest boskim aktem.
9. Magia mo¿e byæ u¿ywana w celu obrony siebie, lecz nigdy w celu ata-

kowania.
10. Magia jest wiedz¹. Dotyczy to zarówno jej metod i praw, jak te¿ jej

skutecznoœci. Nie chodzi o to, byœ wierzy³, ¿e magia dzia³a. Masz to
wiedzieæ!

11. Magia jest mi³oœci¹. Wszelkie dzia³ania magiczne musz¹ mieæ swe
Ÿród³o w mi³oœci. Je¿eli pozwolisz, by twoja magia zosta³a ska¿ona
gniewem lub nienawiœci¹, wkroczysz do niebezpiecznego œwiata, któ-
ry ciê ostatecznie poch³onie.
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