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Kamienie s¹ darami Ziemi. Przez nie przejawiaj¹ siê uni-

wersalne si³y bóstwa, bogini, Boga i losu, które da³y

pocz¹tek temu, co jest, co by³o i co ma w sobie potencja³

istnienia.

Jakie sekrety tkwi¹ w kamykach wyrzuconych przez morze

i le¿¹cych na pla¿y? Jakie ukryte energie pulsuj¹ w kamie-

niu, który nosisz na palcu, lub w klejnotach, z których zro-

biony jest twój naszyjnik? Czy to mo¿liwe, ¿e kamienie, po

których chodzisz, mog³yby wprowadziæ mi³oœæ do twojego

¿ycia lub wspomóc ciê finansowo?

Sam znajdŸ odpowiedzi na te pytania. Moce drzemi¹ce w ka-

mieniach dostêpne s¹ wszystkim. U¿ywaj m¹drze tych skar-

bów ziemi, a bêd¹ ciê b³ogos³awiæ tym, czego naprawdê

potrzebujesz.



O AUTORZE

Scott Cunningham przez ponad dwadzieœcia lat prak-

tykowa³ magiê ¿ywio³ów. Jest autorem ponad trzy-

dziestu ksi¹¿ek, zarówno fikcji jak i literatury fachowej.

Ksi¹¿ki Cunninghama odzwierciedlaj¹ jego szerokie za-

interesowania w dziedzinie ruchu New Age, którego by³

cenionym przedstawicielem. Odszed³ 28 marca 1993 roku,

po d³ugiej chorobie.



Ksi¹¿kê poœwiêcam Robertowi Thompsonowi,
który wprowadzi³ mnie w œwiat turmalinów,

poszukiwania kamieni oraz kryszta³ów
i przyjemnoœci st¹d p³yn¹cych.
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WPROWADZENIE

Kryszta³y, kamienie, metale. Ametyst dla spokoju. Kwarc dla mocy.

Srebro dla zdolnoœci parapsychicznych.

Od najwczeœniejszych czasów prehistorycznych a¿ do naszej epoki

technologicznej odnajdywaliœmy i wci¹¿ odnajdujemy piêkno, moc i ta-

jemnice ukryte w kamieniach. Tak jak zio³a posiadaj¹ energiê, tak samo

posiadaj¹ j¹ kamienie i metale. Dziêki ich mocy mo¿emy zmieniæ siebie

i nasze ¿ycie.

Kamienna magia jest tak stara jak czas. Wszystko zaczê³o siê wtedy,

kiedy nasi przodkowie zaczêli odczuwaæ pewne moce i si³y tkwi¹ce w ota-

czaj¹cych ich kamieniach. Prawdopodobnie kamieni u¿ywano najpierw

jako amuletów czyli przedmiotów noszonych w celu odpierania uczuæ

negatywnych i z³a. Potem by³y czczone jako bóstwa, sk³adane w ofierze

i zakopywane w celu b³ogos³awieñstwa i urodzajnoœci ziemi. U¿ywanie

kamieni jest nieod³¹cznie zwi¹zane z religi¹, rytua³ami i magi¹.

W dzisiejszych czasach kamienna magia zosta³a zapomniana. Rewo-

lucja przemys³owa, a tak¿e dwie niszczycielskie wojny zburzy³y zaœcian-

kowe wiejskie ¿ycie, gdzie tajniki staro¿ytnej magii przekazywane by³y

z pokolenia na pokolenie.

Dzisiaj ogarnê³a nas ponownie nowa œwiadomoœæ – œwiadomoœæ war-

toœci magicznych kamieni i metali. To nag³e zainteresowanie jest w hi-

storii naprawdê niespotykane i wraz ze wzrastaj¹cym u¿yciem zió³
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w magii, stanowi kolejny przejaw tego, ¿e ludzie s¹ coraz bardziej nieza-

dowoleni ze swego mechanicznego trybu ¿ycia. Brakuje im jakiejœ magii.

Podczas mojej szesnastoletniej podró¿y w œwiat szamanizmu i magii

przekona³em siê, ¿e swego czasu ka¿dy aspekt ludzkiego istnienia by³

rz¹dzony przez magiê. Na przestrzeni wieków wiêkszoœæ z tej m¹droœci

zosta³a utracona, ale pewne kusz¹ce elementy magii pozosta³y.

Osoby w ogóle nie zainteresowane magi¹ mog¹ myœleæ, ¿e noszenie

kamieni zwi¹zanych z ich miesi¹cem urodzenia przyniesie im szczêœcie,

a noszenie pere³ wprawi pannê m³od¹ w p³acz albo ¿e Diament Nadziei

jest przeklêty. Mog¹ nie wiedzieæ, dlaczego myœl¹ w ten sposób, ale tak

w³aœnie myœl¹.

Je¿eli spojrzymy w przesz³oœæ, do czasów, gdy mistyczne w³aœciwoœci

kamieni i metali by³y niepodwa¿alne – znajdziemy tam odpowiedzi.

Kamienie, tak jak kolory, roœliny czy inne przedmioty naturalne s¹

narzêdziami magicznymi, których mo¿emy u¿ywaæ w celu dokonania

po¿¹danych zmian. Istota magii le¿y w transformacji, a kamienie poma-

gaj¹ nam to osi¹gn¹æ, u¿yczaj¹c nam swoich mocy i dostarczaj¹c nam

punktów centralnych dla naszych w³asnych energii.

Po wiekach represyjnych religijnych struktur i zwodniczego materiali-

zmu wielu z nas zaczyna uœwiadamiaæ sobie fakt, ¿e zerwaliœmy wiêzi

z w³asn¹ ziemi¹. Pracownicy szczebli kierowniczych rozsypuj¹ klejnoty

o wspania³ych barwach na czarny welwet, przygl¹daj¹c siê sposobowi

w jaki siê uk³adaj¹, chc¹c poznaæ przysz³oœæ. Sekretarki k³ad¹ kamieñ

ksiê¿ycowy i azuryt miêdzy brwi, aby wzmocniæ swoj¹ duchow¹ œwiado-

moœæ. Studenci nosz¹ kryszta³y kwarcu, aby poprawiæ swoje nawyki

zwi¹zane z uczeniem. Stare sposoby s¹ znowu dostêpne dla wszystkich,

którzy pragn¹ z nich skorzystaæ.

Kamienie i metale to klucze, których mo¿emy u¿yæ, aby otworzyæ drzwi

dla drzemi¹cych w nas potencja³ów. Dziêki nim rozwijamy nasz¹ œwia-

domoœæ, poprawiamy nasze ¿ycie, uciszamy nasze stresy i nape³niamy

nasze sny pozytywnymi energiami.

Sceptycy mówi¹, ¿e to wszystko zwi¹zane jest tylko z naszym umy-

s³em. Magowie mówi¹ – tak, ale umys³ to tylko pewna czêœæ. Magia

ukryta jest tak¿e w kamieniach, w naszym rytualnym u¿yciu tych skar-

bów i w naszych zwi¹zkach z ziemi¹.

Kamienna magia dzia³a. Jest efektywna. To wszystko, co potrzebuje

wiedzieæ ten, kto chce j¹ wypróbowaæ.
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Pos³uguj¹c siê kamienn¹ magi¹, nie musimy odwracaæ siê od techno-

logii obecnej w naszym ¿yciu. Nie odrzucam elektrycznoœci, a tak¿e in-

nych dobrodziejstw naszych czasów.

Nie. Pos³ugujemy siê staro¿ytnymi technikami magii, aby poprawiæ

nasze ¿ycie psychiczne, uzyskaæ nad nim lepsz¹ kontrolê i g³êbiej je ro-

zumieæ. Harmonizuje nas to z mocami, które stworzy³y kamienie, nas

samych, ziemiê i wszechœwiat, dodaj¹c w ten sposób do naszego, czêsto

ja³owego, ¿ycia pewien brakuj¹cy sk³adnik.

Kiedy kamieñ le¿¹cy w wyschniêtym korycie rzeki przyci¹ga ciê do

siebie, kiedy migoc¹cy kryszta³ sprawia, ¿e wyci¹gasz do niego rêkê,

kiedy fasetowany kamieñ w pierœcionku zaw³adnie twoj¹ wyobraŸni¹ –

wtedy w³aœnie masz mo¿liwoœæ odczucia odwiecznych mocy drzemi¹-

cych w kamieniach.

Kamienie i ich magia czekaj¹ – reszta zale¿y ju¿ tylko od ciebie.





CZĘŚĆ I

MAGIA
I JEJ POCZĄTKI
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ROZDZIAŁ PIERWSZY

Moc kamieni

Blask ksiê¿yca. Stoj¹ca w ogrodzie kobieta. Podmuch wiatru unosi jej

bia³y szal w powietrze, a jej postaæ op³ywa srebrzyste œwiat³o ksiê-

¿yca. W podniesionych d³oniach trzyma szeœcioboczny kryszta³. Wpa-

truje siê w dr¿¹cy kamieñ, odczuwaj¹c jego nieregularne i niepokoj¹ce

wibracje.

Wiatr ustaje i ucisza rz¹d starych sosen otaczaj¹cych postaæ. Wydaje

siê, ¿e ksiê¿yc œwieci jaœniej, daj¹c tym samym odczuæ kobiecie swoje

koj¹ce œwiat³o promieniuj¹ce z samego nieba.

Kamieñ siê uspokaja. Jego niezwyk³e wibracje s³abn¹ coraz bardziej,

ale potem znowu staj¹ siê silniejsze, jednocz¹c siê i tworz¹c pojedyncz¹,

regularn¹ pulsacjê energii.

Podnosz¹c kamieñ coraz wy¿ej, kobieta odczuwa, jak jego moc sp³ywa

do jej r¹k, przechodz¹c przez jej cia³o niczym seria przyjemnych uszczyp-

niêæ pr¹du. To doœwiadczenie sprawia, ¿e staje siê bardziej energiczna,

a jej moc coraz wiêksza.

Po jakimœ czasie kobieta, trzymaj¹c kamieñ w swych d³oniach, impul-

sywnie dotyka nim swojego czo³a.

Jej dzie³o zosta³o ukoñczone. Kryszta³ zosta³ oczyszczony i jest goto-

wy czyniæ magiê.

Kamienie mog¹ le¿eæ zakopane g³êboko pod ziemi¹ lub byæ na samym

wierzchu, odkryte na s³oñce i gwiazdy. Mog¹ byæ matowe, wielobarwne,
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zbite lub szorstkie, niebieskie, zielone, czerwone, mog¹ mieæ tak¿e ko-

lory, których pozazdroœci³aby im sama têcza: agatowe i szmaragdowo-

zielone, przezroczyste, trójkolorowe jak turmaliny i matowe niczym

marmur, królewsko purpurowe sugility czy jasne jak górskie kryszta³y.

Kamienie s¹ darami ziemi. Przez nie przejawiaj¹ siê uniwersalne si³y

bóstwa, bogini, Boga i losu, które da³y pocz¹tek temu co jest, co by³o

i co ma w sobie potencja³ istnienia.

Ziemia jest jedn¹ ma³¹ cz¹stk¹ rozleg³ej sieci energii. Chocia¿ sama

zosta³a przez ni¹ stworzona, teraz posiada w³asne wibracje. Niektóre

z tych mocy i ich przejawów s¹ przys³oniête i ukszta³towane tak, aby

by³y dla nas korzystne.

Kamienie to magiczne baterie, które zawieraj¹ i skupiaj¹ w sobie energiê

ziemi. Uwa¿a siê, ¿e wiele z nich ulega tak¿e wp³ywom albo przynaj-

mniej stanowi symbolikê planet i cia³ niebieskich naszego Uk³adu S³o-

necznego. Inne znowu kojarzone s¹ z odleg³ymi gwiazdami.

Magia i kamienie s¹ ze sob¹ powi¹zane ju¿ od czasów staro¿ytnych.

Ska³y uformowane na kszta³t zwierz¹t przez wiatr i deszcze u¿ywane

by³y jako symbole i jako wa¿ne przedmioty rytua³ów od niepamiêtnych

czasów. Od dziesiêciu tysiêcy lat migocz¹ce kamienie szlachetne by³y

i s¹ noszone w celach ochrony przed tym, co niewiadome. Kamienie rzad-

kie, o dziwnych kszta³tach lub te, które wykazywa³y w³aœciwoœci elek-

tryczne lub magnetyczne, od dawien dawna u¿ywane s¹ jako narzêdzia

magiczne.

Od najwczeœniejszych wieków kamienie by³y rzeŸbione na kszta³ty,

które w swej naturze by³y magiczne lub religijne. U¿ywano ich tak¿e

jako materia³u w budownictwie. Narzêdzia utworzone z kamieni by³y

u¿ywane do œcinania zbo¿a, wyrobu odzie¿y, usuwania cierni i do prze-

prowadzania operacji. Kamienna broñ z jednej strony chroni³a, a z dru-

giej odbiera³a ¿ycie. Aby ugotowaæ wodê, wieki przed wynalezieniem

ognioodpornych naczyñ – podgrzewano kamienie. Kamienie by³y rów-

noczeœnie piêkne i praktyczne, œwiête i œwieckie.

Przez wieki ludzie polegali na kamieniach, które mia³y zapewniæ po-

czêcie, ³atwy poród, mia³y strzec bezpieczeñstwa, zdrowia i chroniæ

zmar³ych. Od niedawna kamienie s¹ u¿ywane w magii w celu wywo³ania

zmian zewnêtrznych lub wewnêtrznych. W celu wzmocnienia duchowej

œwiadomoœci nosi siê kamienie ksiê¿ycowe. Ametyst wp³ywa na uspo-
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kojenie nastroju. Oliwin ma przyci¹gaæ bogactwo. Ró¿any kwarc przy-

ci¹ga mi³oœæ.

Dzisiaj, po piêciu tysi¹cach lat magii kamiennej, mamy j¹ opanowan¹

do perfekcji. Wielu ludzi zaczyna odkrywaæ moce drzemi¹ce w kamie-

niach. Ludzie (kamienni magowie) pos³uguj¹cy siê kamieniami – dziêki

nim – potrafi¹ zmieniæ swoje ¿ycie.

Czym w zasadzie jest kamienna magia? Jak to mo¿liwe, by kilka ka-

mieni wygrzebanych z ziemi mia³o mieæ wp³yw na cokolwiek?

Kamienie, tak jak zio³a, kolory, metale, liczby i dŸwiêki, nie pozostaj¹

bezw³adne. Mog¹ spokojnie le¿eæ pod ziemi¹ przez miliony lat lub od

tygodnia le¿eæ na pó³ce w domu, a mimo to s¹ one aktywne, s¹ to narzê-

dzia mocy, posiadaj¹ energiê, która mo¿e i wp³ywa na œwiat, w którym

¿yjemy.

Kamienie to dary ziemi, których u¿ywamy, aby polepszyæ nasze ¿ycie,

nasze zwi¹zki z innymi ludŸmi i samych siebie. Wiele z nich jest ³atwo

dostêpnych i niedrogich, natomiast inne trzeba cierpliwie wyszukiwaæ

w ziemi.

Magia kamienna zbudowana jest na prostych ideach, a jej rezultaty s¹

bezpoœrednie. U¿ywaj¹c kamienia w celach magicznych, uwalniamy jego

wp³ywy i energiê. Bezpoœrednie kierowanie tymi energiami – to w³aœnie

magia.

Je¿eli zdecydowa³eœ siê na kontakt i pracê z kamieniami, to witamy

w œwiecie krystalicznej magii. Prawdopodobnie ju¿ nigdy nie bêdziesz

chcia³ opuœciæ tego œwiata.

Jakie sekrety tkwi¹ w kamykach wyrzuconych przez morze i le¿¹cych

na pla¿y? Jakie ukryte energie pulsuj¹ w kamieniu, który nosisz na pal-

cu, lub w klejnotach, z których zrobiony jest twój naszyjnik? Czy to

mo¿liwe, ¿e kamienie, po których chodzisz, mog³yby wprowadziæ mi-

³oœæ do twojego ¿ycia lub wspomóc ciê finansowo?

Sam znajdŸ odpowiedzi na te pytania. Moce drzemi¹ce w kamieniach

dostêpne s¹ wszystkim. U¿ywaj m¹drze tych skarbów ziemi, a bêd¹ ciê

b³ogos³awiæ tym, czego naprawdê potrzebujesz.
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ROZDZIAŁ DRUGI

Magia

Magia to transformacja.

Transformacja to magia.

Ca³a magia to przemiana, a ca³a przemiana to magia.

Kamienie, kryszta³y i metale, a tak¿e kolory, zapachy, formy, ruch, zie-

mia, powietrze, woda, ogieñ, insekty, zwierzêta, my sami, nasza

planeta i nasz wszechœwiat – wszystko to sk³ada siê z energii. Dziêki

w³aœnie tej energii mo¿emy praktykowaæ magiê.

W filozofii maga, m¹drej kobiety, szamana, kahuny, wysokiej kap³an-

ki – ca³a ta energia pochodzi z pierwotnego Ÿród³a. Energia ta nazywana

by³a na ró¿ne sposoby: bogini, bóg, najwy¿sze bóstwo, przeznaczenie.

Niezliczone religie stworzy³y z³o¿one, rytualne kalendarze i opowiada-

nia dotycz¹ce tej¿e energii. W³aœnie tê energiê czci siê we wszystkich

religiach.

Lecz to Ÿród³o energii jest w zasadzie poza religi¹, poza teori¹ i jakim-

kolwiek wyjaœnieniem. To po prostu jest – wszêdzie – w nas i w naszej

planecie.

Praktycy magii to ci, którzy dowiedzieli siê o tej energii. Oni tê energiê

rozbudzaj¹, uwalniaj¹ i ni¹ kieruj¹.

Magia, wbrew temu, co mogliœcie s³yszeæ, to proces zupe³nie natural-

ny. Nie jest to dzie³o demonów czy innych podejrzanych istot i ¿aden

upad³y anio³ nie obdarza nas umiejêtnoœciami do tego, by praktykowaæ
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magiê. Wszystko to – to idee religijnej filozofii, która nie znosi indywi-

dualizmu. Magia w pewnym sensie jest prawdziwym indywidualizmem,

poniewa¿ pozwala ka¿demu z nas na poprawianie i kontrolowanie w³a-

snego ¿ycia.

Czy magia jest czymœ nadnaturalnym?

Nie. Nadnaturalnoœæ nie istnieje.

Pomyœlcie o tym przez chwilê. Nad znaczy coœ dodatkowego, coœ, co

jest poza i wyró¿nia siê. Druga czêœæ wyrazu to naturalny. Czy znaczy, ¿e

jest to coœ, co wykracza poza naturê? Coœ, co siê od niej ró¿ni?

Nie ma mowy! Magia jest tak naturalna jak kamieñ, tak prawdziwa jak

nasz oddech i tak potê¿na jak s³oñce.

Magia kamienna, czyli pos³ugiwanie siê energiami ukrytymi w kamie-

niach, aby wywo³aæ po¿¹dane zmiany, jest doskona³ym przyk³adem na-

turalnoœci magii, bo có¿ mo¿e byæ bardziej organicznego ni¿ sama ska³a?

Wiêkszoœæ ksi¹¿ek napisanych dzisiaj na temat kryszta³ów i kamieni

skupia siê g³ównie na rozwoju duchowym i uzdrawianiu. Bardzo niewie-

le z nich podejmuje inne aspekty magii.

Pod tym w³aœnie wzglêdem ta ksi¹¿ka ró¿ni siê od innych. Tu magia

¿yje na ka¿dej stronie. Rozwijanie duchowej œwiadomoœci, przyci¹ganie

mi³oœci, przyjaŸni, pieniêdzy i zdrowia, uwalnianie zaburzeñ seksual-

nych, wyostrzanie zdolnoœci intelektualnych, wzbudzanie szczêœcia i spo-

koju – to s¹ cuda, które mo¿emy czyniæ dziêki mocom ukrytym

w kamieniach.

Magia nie powinna byæ wykorzystana do kontroli lub dominacji nad

natur¹; po raz kolejny – to nie jest pogl¹d maga, jest to kolejna pozosta-

³oœæ po idei nadnaturalnej magii. W magii dzia³amy w harmonii z tymi

si³ami. Magia praktykowana w jakikolwiek inny sposób ogranicza i jest

czêsto zwyk³¹ prób¹ dodania sobie wiary we w³asne si³y przez danego

maga.

Rozdzia³ ten omawia pewne podstawy magii, tak by druga czêœæ tej

ksi¹¿ki by³a bardziej u¿yteczna. Gdy bêdzie mowa o takich praktykach

jak wizualizacja, skierowanie mocy, czy stawianie kamiennego o³tarza,

to czytelnik bêdzie ju¿ zaznajomiony z podstawami.

Podkreœlê po raz kolejny, a zaznaczam to w ka¿dej z moich ksi¹¿ek, ¿e

piszê zawsze o tym, co zadzia³a³o w moim przypadku, i to, z czym czujê

siê swobodnie. Je¿eli moje rytua³y, symbole i procesy umys³owe nie prze-

mawiaj¹ do ciebie – badaj i szukaj swoich w³asnych sposobów.
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Pamiêtaj: natura jest twoim nauczycielem. Natura jest fenomenem

magii, jest ilustracj¹ w uniwersalnej ksiêdze czarów. Je¿eli te s³owa

ma³o dla ciebie znacz¹ – s³uchaj kamieni, wiatru, ognia i wody. S³uchaj

i ucz siê.

Trzy konieczności

Jak ju¿ to wczeœniej zaznaczy³em w mojej ksi¹¿ce Moc Ziemi, do tego,

by mog³a zaistnieæ magia, niezbêdne s¹ trzy warunki. S¹ to:

Potrzeba

Musi istnieæ potrzeba. Zazwyczaj jest to potrzeba, która nie mo¿e byæ

zaspokojona poprzez inne œrodki. Klasyczne przyk³ady to: przyci¹ganie

mi³oœci, ochrona twojego domu, zagwarantowanie sobie miejsca, w któ-

rym móg³byœ zamieszkaæ, czy innych przedmiotów materialnego u¿ytku.

Potrzeba jest pust¹ przestrzeni¹ w twoim ¿yciu lub krytycznym po³o-

¿eniem (tak jak s³abe zdrowie czy niebezpieczeñstwo), którymi natych-

miast trzeba siê zaj¹æ.

Magia wype³nia tê pró¿niê i poprawia twoje po³o¿enie, tym samym

zaspokajaj¹c potrzebê.

Emocje

Wraz z potrzeb¹ musz¹ istnieæ tak¿e emocje. Emocje to moc. Wpatry-

wanie siê w czerwieñ jest tego przyk³adem – twarz siê rumieni, serca

zaczyna szybciej biæ. S¹ to przejawy mocy.

Je¿eli z twoj¹ potrzeb¹ nie wi¹¿¹ siê emocje, nie bêdziesz w stanie

zaczerpn¹æ odpowiedniej iloœci mocy z jakiegokolwiek Ÿród³a, aby skie-

rowaæ j¹ na swoj¹ potrzebê. Innym s³owy – magia nie zadzia³a. Je¿eli na

przyk³ad potrzebujesz zdaæ zbli¿aj¹cy siê egzamin, ale jeszcze sam do-

brze nie wiesz, czy na pewno tego chcesz, jakakolwiek magia czyniona,

aby ci siê powiod³o, bêdzie nieskuteczna.

Emocje sprawiaj¹, ¿e moc zostaje uwolniona, aby przez to zamanife-

stowaæ prawdziw¹ potrzebê.
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Wiedza

To w³aœnie jest droga magii – techniki, których u¿ywamy w celu rozbu-

dzenia energii w sobie i innych przedmiotach naturalnych, takich jak na

przyk³ad kamienie, i przez kierowanie ni¹ zgodnie z naszymi potrzebami.

Wiedza ta obejmuje: wizualizacjê, podstawy rytua³ów, koncentracjê

i rzeczywistoœæ mocy.

Niniejszy rozdzia³ mówi o pocz¹tkach tej wiedzy.

Je¿eli czujemy potrzebê i wi¹¿¹ siê z tym emocje, ale brakuje nam

wiedzy, jak ich u¿ywaæ, to bêdziemy jak neandertalczycy zastanawiaj¹cy

siê nad tym, do czego s³u¿y otwieracz do konserw albo komputer. Nie

bêdziemy wiedzieli, jak tych narzêdzi u¿ywaæ.

Kiedy wszystkie trzy koniecznoœci, tj. potrzeba, emocje i wiedza s¹

obecne, wtedy mo¿emy zacz¹æ praktykowaæ magiê.

Magia i moralność

Pos³ugujemy siê magi¹, aby wprowadzaæ pozytywne zmiany do ¿ycia

naszych przyjació³, tych, których kochamy, i do naszego w³asnego ¿ycia.

Magiê wykonuje siê z mi³oœci, a nie nienawiœci. Magia to harmonia z na-

tur¹, a nie dominacja nad ni¹.

Wielu ludzi interesuje siê magi¹, poniewa¿ uwa¿aj¹, ¿e to œwietny

sposób na pozbycie siê swych wrogów. Dla nich magia jest broni¹ gnie-

wu, a nie narzêdziem mi³oœci.

Moc jest neutralna. Elektrycznoœæ, jedna z manifestacji mocy, jest

u¿ywana podczas chirurgii laserowej – aby ratowaæ ¿ycie – lub aby do-

starczaæ pr¹d do krzes³a elektrycznego – by to ¿ycie zakoñczyæ.

Energia jest ci¹gle taka sama. Nasze intencje i potrzeby wp³ywaj¹ na

to, jaki jest jej efekt w œwiecie zewnêtrznym.

Magia nie jest (lub byæ nie powinna) instrumentem s³u¿¹cym w³a-

snemu egoizmowi, instrumentem dominacji, bólu, strachu, manipula-

cji, zaspokajania w³asnego ego lub kontroli. Wrêcz przeciwnie, powinna

s³u¿yæ podtrzymywaniu ¿ycia, byæ przepe³niona mi³oœci¹, radoœci¹, za-

dowoleniem, przyjemnoœci¹ i przyczyniaæ siê do naszego duchowego

wzrostu.
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Jak ju¿ wczeœniej mówi³em, gdyby zdarzy³o siê tak, ¿e bardzo bym

kogoœ nienawidzi³ (co jeszcze nigdy nie mia³o miejsca), to raczej zdecy-

dowa³bym siê tak¹ osobê zwyczajnie uderzyæ ni¿ rzucaæ na ni¹ urok.

S¹ ludzie, którzy pod tym wzglêdem nie zgadzaj¹ siê ze mn¹ i którzy

mówili mi o tym prosto w oczy podczas warsztatów czy zajêæ, które z ni-

mi prowadzi³em. Krêcê wtedy g³ow¹ na znak, ¿e siê z nimi nie zgadzam,

ale nie mam ju¿ wiêcej ochoty rozmawiaæ z takimi ludŸmi. Po jakimœ

czasie takie osoby przestaj¹ siê w ogóle pokazywaæ i nikt nigdy wiêcej

ju¿ o nich nie s³yszy.

W³ó¿ palec do gniazdka elektrycznego, a porazi ciê pr¹d. Praktykuj

magiê manipulacyjn¹, a ow³adn¹ tob¹ z³e moce.

Wybór – po prostu – nale¿y do ciebie.

Ty czy oni?

Najlepiej zanim zdecydujesz siê pomagaæ innym, zajmij siê magi¹ w taki

sposób, aby zadzia³a³a ona najpierw w twoim ¿yciu i pomog³a najpierw

tobie. W ten sposób szybko nauczysz siê, jak to dzia³a i jak najlepiej siê

ni¹ pos³ugiwaæ.

To nie ma nic wspólnego z egoizmem. Twoje ¿ycie to magiczne labora-

torium. Kiedy eksperymenty zaczynaj¹ dzia³aæ, dopiero wtedy mo¿esz je

wykorzystaæ, pomagaj¹c innym. Któ¿ zaufa³by magowi, którego ¿ycie jest

w nie³adzie, który jest ci¹gle chory, ma d³ugi i problemy emocjonalne?

Wizualizacja

Mo¿esz praktykowaæ wizualizacjê. Zamknij oczy i wyobraŸ sobie, ¿e wi-

dzisz twarz swojego najlepszego przyjaciela albo twoje ulubione ubranie.

Rozumiesz? Wizualizacja to po prostu widzenie, kiedy twoje fizyczne

oczy s¹ zamkniête.

Wizualizacja magiczna lub kreacyjna to kszta³towanie podobnych

obrazów zwi¹zanych z twoimi magicznymi potrzebami. Innymi s³owy

widzimy to, co powinno siê staæ. W pewnym sensie wizualizacja taka

jest kluczem, który prowadzi energiê w kierunku naszego celu. Im d³u-
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¿ej æwiczysz, tym bardziej kszta³towanie i doskonalenie wizualizacji

magicznej staje siê ³atwiejsze.

Je¿eli pragniesz, aby w twoim ¿yciu pojawi³a siê mi³oœæ, trzymaj przy

sobie kwarc ró¿any i wyobra¿aj sobie, ¿e jest przy tobie ta druga osoba.

Nawet je¿eli nie widzisz twarzy tej osoby (pamiêtaj: magia nie polega na

manipulacji), wyobraŸ sobie, ¿e jesteœcie razem szczêœliwi. Pozwól, aby

emocje, które zwi¹zane s¹ z twoj¹ potrzeb¹, a tak¿e potrzeba sama w so-

bie, ogarnê³y ciê swym ciep³ym uœciskiem. Nastêpnie zobacz (w swym

umyœle), jak twoja w³asna energia wyp³ywa z ciebie i wype³nia kamieñ,

który trzymasz, a nastêpnie wyp³ywa z kamienia, aby zrealizowaæ swoje

zadanie.

To jest w³aœnie wizualizacja magiczna.

Ładowanie kamieni

Zanim zaczniemy siê pos³ugiwaæ kamieniami w magii, powinniœmy je

na³adowaæ lub zaprogramowaæ energi¹. Robi siê to, po prostu trzymaj¹c

kamieñ w rêce projekcyjnej (zazwyczaj jest to rêka prawa; lewa dla lewo-

rêcznych), wizualizuj¹c swoje potrzeby i przelewaj¹c energiê ze swego

cia³a do kamienia.

Ta energia to twoja osobista moc, która wype³nia nas wszystkich.

Mo¿emy pos³ugiwaæ siê t¹ energi¹ i przemieszczaæ j¹ ze swoich w³a-

snych cia³ do kamieni, œwiec, metali i innych przedmiotów, aby osi¹gn¹æ

nasze cele. Przemieszczanie tej czy innych form naturalnej energii to

podstawa magii.

Zobacz, jak moc wyp³ywaj¹ca z twego cia³a przez rêkê projekcyjn¹

przechodzi do kamienia. Na³aduj tê moc energi¹ zwi¹zan¹ z twoj¹ po-

trzeb¹ – mi³oœci¹, pieniêdzmi, w³adz¹, zdrowiem.

Kiedy bêdziesz ju¿ wiedzia³, ¿e kamieñ wibruje dziêki twej osobistej

mocy, to znaczy, ¿e proces ³adowania zosta³ ukoñczony. Ten prosty pro-

ces, wykonywany przed ka¿dym rytua³em, znacznie wzmocni dzia³anie

kamiennej magii.
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Kamienny ołtarz

Je¿eli chcesz, a jesteœ w jakimœ pomieszczeniu, to mo¿esz pos³ugiwaæ

siê magi¹ przy kamiennym o³tarzu. Oczywiœcie nie jest to miejsce, przy

którym czcimy kamienie, ale jakaœ spokojna strefa, gdzie mo¿emy prak-

tykowaæ magiê.

Najlepiej zrób sobie o³tarz, k³ad¹c na p³askim pniu drzewa, komodzie,

biurku lub na niskim stoliku du¿y kawa³ek marmurowej p³yty lub jakiœ

inny kamieñ. To sprawi, ¿e stworzysz sobie swój w³asny o³tarz z narzê-

dziami kamiennej magii. Innymi s³owy, jakikolwiek p³aski przedmiot

bedzie siê nadawa³ do stworzenia o³tarza.

Przedmioty magiczne umieszcza siê czêsto na kamiennym o³tarzu.

Mog¹ to byæ amulety przynosz¹ce szczêœcie, kamienie i metale mocy,

takie jak: wielkie kryszta³y kwarcu, kamienie krzy¿owe, staurolity, ma-

gnetyty, skamieliny, opale i kamienie lawy.

Ta strefa jest miejscem, w którym czyœcimy kamienie, harmonizujemy

siê z nimi i pos³ugujemy siê magi¹. Wiele z zaklêæ wymienionych w tej

ksi¹¿ce wykonuje siê przy u¿yciu œwiec i kamieni. To w³aœnie na tym

o³tarzu k³adzie siê wtedy kamienie i pali œwiece.

Kadzid³o, kwiaty, a tak¿e inne przedmioty magiczne mog¹ uzupe³niaæ

kolekcjê zebran¹ na kamiennym o³tarzu, je¿eli tylko pasuj¹ one do na-

szych magicznych potrzeb lub je¿eli uwa¿amy je za przedmioty mocy –

czyli wszystko to, co zwiêksza i poprawia nasz¹ zdolnoœæ do gromadze-

nia i przesy³ania energii.

Kamienny o³tarz to miejsce magii.
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ROZDZIAŁ TRZECI

Kamienie
i ich energia

Jest ca³e mnóstwo kamieni, które tylko czekaj¹ na to, byœmy je wyko-

rzystali w magii.

Maj¹ one ró¿norak¹ formê, krystaliczn¹ budowê i kolory. Ich u¿ycie

w magii jest nies³ychanie zró¿nicowane.

Jak ju¿ wspomnia³em w pierwszym rozdziale, kamienie s¹ kopalniami

energii. W magii korzystamy z tej energii, aby wywo³ywaæ po¿¹dane

zmiany.

Poœród kamieni wyró¿nia siê dwa podstawowe typy energii. Te dwa

typy energii zawieraj¹ w sobie wiele rodzajów wibracji, na przyk³ad wi-

bracje przyci¹gaj¹ce mi³oœæ czy wibracje odpychaj¹ce negatywne uczu-

cia, czy jeszcze wiele innych wibracji. Te dwa typy energii to tak zwane

energie projekcyjne i receptywne.

Energie te s¹ przejawami najczystszych form uniwersalnych energii,

które da³y pocz¹tek wszystkiemu. Posiadaj¹ wiele symboli. W religii

znane s¹ jako bóg i bogini. W astronomii to S³oñce i Ksiê¿yc. Poœród

ludzi to mê¿czyzna i kobieta. Poni¿ej zosta³o przedstawionych wiêcej

skojarzeñ:
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Projekcyjne Receptywne

elektryczny magnetyczny

gor¹cy zimny

dzieñ noc

fizyczny duchowy

jasny ciemny

lato zima

nó¿ fili¿anka

aktywny ociê¿a³y

S¹ to moce wszechobecne w ca³ym wszechœwiecie. Wystêpuj¹ one

w nas i w naszej planecie. Wed³ug myœli magicznej s¹ one ukryte w na-

szych cia³ach. Mówi¹c w sposób symboliczny – dziêki nim mo¿emy mieæ

dzieci obojga p³ci i praktykowaæ wszystkie formy magii.

Posiadamy w sobie zarówno energie projekcyjne, jak i receptywne. Si³y

te nie odnosz¹ siê nijak do kwestii p³ciowoœci, a przynajmniej nie powin-

ny. Brak równowagi energii jest powszechny, poniewa¿ od ma³ego jeste-

œmy uczeni, aby podkreœlaæ tylko tê energiê, która odpowiada naszej

p³ci. Ch³opcy ubierani s¹ na niebiesko, uczeni s¹ jak graæ w baseball,

nosiæ spodnie i tak dalej. Chocia¿ dziœ zachowania takie siê ju¿ zmie-

niaj¹, wci¹¿ pozostaj¹ jednak norm¹.

Jednym z celów maga jest osi¹gniêcie doskona³ej równowagi miêdzy

tymi dwoma bliŸniaczymi si³ami. Kiedy równowaga miêdzy nimi zostaje

zachwiana, kiedy jedna z nich jest obfitsza lub bardziej akcentowana, to

nie jest to bez znaczenia dla samego maga.

Nadmiar energii projekcyjnej sprawia, ¿e mag robi siê rozdra¿niony,

agresywny, z³y i nazbyt analityczny. Pod wzglêdem zdrowotnym tego

rodzaju nierównowaga mo¿e prowadziæ do bólów g³owy, podwy¿szone-

go ciœnienia krwi, do powstawania wrzodów i innych dolegliwoœci.

Z drugiej strony zbyt du¿a iloœæ energii receptywnej wywo³uje z³y

humor, prowadzi do ospa³oœci, depresji, braku zainteresowania i zamy-

kania siê na œwiat fizyczny. Inne problemy, które tak¿e mog¹ siê poja-

wiæ, to koszmary, uzale¿niaj¹ca mi³oœæ, brak pracy, os³abiona reakcja

immunologiczna i hipochondria.

Je¿eli kiedykolwiek zauwa¿ysz, ¿e istnieje pewna nierównowaga w uk³a-

dzie twojej energii, trzymaj lub noœ na sobie kamienie o przeciwnych
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w³aœciwoœciach, aby wykorzystaæ ich si³ê (aby zapoznaæ siê z list¹ ka-

mieni, przeczytaj czêœæ czwart¹).

Tym sposobem wracamy znowu do kamieni. Kamienie projekcyjne –

to kamienie jasne, zwrócone na zewn¹trz, agresywne, elektryczne. Maj¹

w sobie silne, potê¿ne energie, które odpêdzaj¹ z³o, pomagaj¹ przezwy-

ciê¿yæ bezw³adnoœæ i tworz¹ ruch.

Kamienie projekcyjne pomagaj¹ przezwyciê¿aæ choroby, wzmacniaj¹

œwiadomoœæ i przesycaj¹ tego, który je nosi, odwag¹ i determinacj¹. U¿ywa

siê ich w celu wzmocnienia energii fizycznej, przyci¹gania szczêœcia i suk-

cesu. Mo¿na ich u¿ywaæ w magii w celu nadania rytua³om wiêkszej si³y.

Tych kamieni i minera³ów u¿ywa siê w dwóch podstawowych celach:

aby odpêdziæ to, co jest przez nas niechciane (wszelkie negatywne ener-

gie) lub w celu przekazania tych energii przedmiotom lub osobom. Na

przyk³ad kobieta nosz¹ca karneol, aby byæ odwa¿niejsz¹, skierowuje

energiê kamienia do siebie. Ta sama kobieta, pragn¹ca odepchn¹æ od

siebie wszelkie negatywne uczucia poprzez wizualizacjê, obdarzy³aby

kamieñ energi¹ odpowiedni¹ dla tego celu. Zatem, zamiast wysy³aæ ener-

giê w ni¹ sam¹, kamieñ wysy³a tê energiê poza ni¹. Sekret oczywiœcie

le¿y w sile wizualizacji.

Kamienie projekcyjne kontaktuj¹ siê ze œwiadom¹ czêœci¹ umys³u. S¹

one czêsto ciê¿kie lub zbite, czasami matowe; mog¹ byæ czerwone, po-

marañczowe, ¿ó³te, z³ote lub przezroczyste. Mog¹ tak¿e œwieciæ lub lœniæ

jak samo s³oñce. Przyk³adami projekcyjnych kamieni i minera³ów s¹:

rubiny, diamenty, kamienie lawy, topazy i rodochrozyt.

Kamienie projekcyjne kojarzone s¹ ze S³oñcem, Merkurym, Marsem,

Uranem i ¿ywio³ami, takimi jak ogieñ i powietrze (aby dowiedzieæ siê

wiêcej o ¿ywio³ach, przeczytaj czêœæ czwart¹). S¹ one tak¿e powi¹zane

z gwiazdami, poniewa¿ gwiazdy to po prostu odleg³e s³oñca.

Kamienie receptywne stanowi¹ naturalne uzupe³nienie kamieni pro-

jekcyjnych. Maj¹ one w³aœciwoœci koj¹ce, uspokajaj¹ce, skierowane do

wewn¹trz i magnetyczne. Pomagaj¹ w medytacji, rozwoju duchowym,

mistycznym i w nabywaniu m¹droœci. Zapewniaj¹ spokój.

Dzia³anie tych kamieni pomaga w komunikacji miêdzy umys³em œwia-

domym i podœwiadomym, co przyczynia siê do rozkwitu naszej ducho-

wej œwiadomoœci. Energia, która z nich promieniuje, przyci¹ga mi³oœæ,

pieni¹dze, zdrowie, przyjaŸñ. Kamienie receptywne s¹ czêsto u¿ywane
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w celach uziemiaj¹cych, aby ustabilizowaæ i wzmocniæ nasze zwi¹zki

z Ziemi¹.

Kamienie receptywne, podobnie jak kamienie projekcyjne, s¹ u¿ywa-

ne dla dwóch podstawowych celów. Lapis-lazuli mo¿e byæ wykorzysty-

wany do tego, aby z jednej strony przyci¹gaæ mi³oœæ, a z drugiej,

w zale¿noœci od tego jakimi energiami zosta³ obdarzony, do poch³ania-

nia uczucia depresji i tym samym dawania radoœci.

Wœród kamieni receptywnych wystêpuje du¿a gama kolorów. Mog¹

one byæ: zielone, niebieskie, zielononiebieskie, purpurowe, szare, srebr-

ne, ró¿owe, czarne (brak koloru) i bia³e (po³¹czenie wszystkich kolo-

rów). Mog¹ byæ tak¿e opalizuj¹ce, pó³przezroczyste i mo¿e byæ w nich

naturalnie wy¿³obiony otwór.

Kamienie receptywne to na przyk³ad kamieñ ksiê¿ycowy, akwamaryn,

szmaragd, kamienie dziurawe, kwarc ró¿any, ró¿owy turmalin, kunzyt,

lapis-lazuli, sugilit. Kamienie te zwi¹zane s¹ z takimi planetami jak Ksiê-

¿yc, Wenus, Saturn, Neptun, Jowisz i z ¿ywio³ami ziemi i wody.

Nie wszystkie jednak kamienie mo¿na ³atwo zaklasyfikowaæ do jednej

z tych kategorii, ale jest to dobry system, który pomo¿e nam dopasowaæ

kamieñ do g³ównych mocy, którymi dysponuje. Niektóre kamienie, jak

na przyk³ad lapis-lazuli, sk³adaj¹ siê z mieszanki tych energii. Z kolei

zastosowania innych kamieni mog¹ nie zgadzaæ siê z t¹ prost¹ metod¹

ich klasyfikacji. Wtedy samemu nale¿y okreœliæ, jakie podstawowe moce

s¹ przez nie reprezentowane. Pamiêtaj, jest to system, który ma nam

s³u¿yæ. Nie znaczy to, ¿e jest w stu procentach nieomylny.

Podczas zwyk³ego tylko przyjrzenia siê jakiemuœ nieznanemu kamie-

niowi i rozpoznania jego wagi i koloru mo¿emy domyœliæ siê, jakie s¹

jego magiczne w³aœciwoœci, zanim jeszcze je poczujemy.

Nastêpnym razem, gdy kiedykolwiek zauwa¿ysz kamieñ, postaraj siê

oceniæ, czy jest to kamieñ o w³aœciwoœciach projekcyjnych czy receptyw-

nych. Je¿eli proces ten stanie siê automatyczny, to szybko nauczysz siê,

jakie tajemnice drzemi¹ w kamieniach, a tym samym praktykowanie magii

kamiennej bêdzie dla ciebie ³atwiejsze.


