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Mądrości praktycznej można nauczyć się 
jedynie w szkole zwanej doświadczeniem. 

Nakazy i instrukcje są użyteczne tak długo, 
jak długo skutkują, ale bez dyscypliny w realnym 

życiu ich natura przypomina jedynie teorię. 
– SAMUEL SMILES

Graj zgodnie z zasadami, lecz bądź bezlitosny. 
– PHIL KNIGHT, założyciel Nike
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„Urozmaicenie tekstu stanowią zręcznie wplatane żywe 
anegdoty. Główna wartość tej książki polega na pełnym 
ciepła, osobistym talencie Dugan, który przejawia się 

zarówno w jej książkach, jak i w pracy”.
— PUbLISHErS WEEKLy

„Ta książka jest wybitnie użyteczna. Głos Dugan 
jest wprost ujmujący, a jej praca jest nie tylko 

praktyczna, ale i pełna zabawy”.
— PANGAIA

„Istna kopalnia pomysłów i niewyczerpane źródło 
porad dla wszystkich, począwszy od nowicjuszy 

po osoby nieco już zaawansowane... 
Po brzegi wypełniona mądrością i pełna humoru”. 

— LIbrAry JoUrNAL
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Podziękowania

Charlynn, która sprawia, że potrafię być zorganizo-
wana i która była dosłownie moją drugą parą oczu. 

Dziękuję Ci, że potrafiłaś mnie słuchać (i delikatnie sta-
wiać do pionu) kiedy odbiegałam od tematu i zaczyna-
łam bezsensownie paplać... jesteś wspaniałą przyjaciółką 
i cholernie dobrą asystentką. Nadal twierdzę, że powin-
nyśmy spróbować odnaleźć tych chłopaków z plaży!

Moim drogim magicznym przyjaciółkom i siostrom 
z sabatów: nie dostaniecie tych stronic przed ich edycją, 
ale dzięki za to, że śmiałyście się razem ze mną, kie-
dy potrzebowałam nieco przystopować. Dziękuję Wam 
wszystkim za wsparcie i wspólne burze mózgów oraz 
za pożyczanie książek i wszelkich artefaktów. Specjalne 
podziękowania należą się Ember za błyskawiczne zdo-
bywanie informacji dotyczących kryształów i kamieni – 
dziewczyno, „rządzisz”! Dziękuję też Kathy za jej po-
mocne rady o olejkach eterycznych. A także jen – dzięki, 
że pomogłaś mi dostrzec drzewa w lesie!
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Słowa uznania należą się także Mitchellowi oraz Darby 
za pewne sugestie dotyczące rozdziałów, kiedy siedzieli-
śmy w tej małej, boskiej, niemieckiej piekarni w Birming-
ham. Dziękuję Mitchellowi, że tak ochoczo odpowiadał 
na wszelkie moje pytania dotyczące magii Południa. 
Dziękuję także Christopherowi, Marty’emu, Trynnie, 
Dawn, heather i Solstice za umiejętność słuchania i traf-
ne sugestie pełne kreatywności. Podziękowania należą 
się też Mary, która opowiada mi wojenne historie o ma-
gii i jej własnych doświadczeniach i która zawsze potrafi 
mnie rozśmieszyć, kiedy najbardziej tego potrzebuję.

Elysii, która od początku odnosiła się z entuzjazmem 
do tego projektu oraz mojej redaktorce Becky, która po-
kładała we mnie zaufanie i nie uchylała się od odpowie-
dzi, nawet kiedy zadawałam jej totalnie dziwne pytania, 
jak na przykład to, jak skatalogować królów w spisie bi-
bliografii. jesteście po prostu najlepsze!

 I w końcu, dziękuję też mojej ukochanej rodzinie.
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Wprowadzenie

Lekcje mądrości

Czas, w miarę upływu, wiele nas uczy. 
– AJSCHyLoS

Wiem, dlaczego sięgnąłeś po tę książkę – prawdo-
podobnie z tego samego powodu, dla którego ja ją 

napisałam. Pragniesz dowiedzieć się prawdy o metapsy-
chicznych atakach oraz magii ochronnej. 

zatem wyjaśnię ci to wprost: według mnie to najlepszy 
sposób wyjaśniania tego typu sytuacji. Wszyscy się z tym 
zetknęliśmy. Wszyscy doświadczyliśmy niezwykłych zda-
rzeń w naszym życiu i wszyscy w pewnym momencie za-
stanawialiśmy się zadając sobie pytanie: czy to pech, czy 
po prostu zbieg okoliczności, a może coś więcej?

Czy koszmary senne stanowią ostrzeżenia? Czy to 
dziwne uczucie ściskania w dołku próbuje ci coś prze-
kazać? Czy jest możliwe, że znajdujesz się pod wpływem 
czyjegoś rzuconego uroku lub padłeś ofiarą metapsy-
chicznego ataku? jak się upewnić? I czym w zasadzie 
jest ów metapsychiczny atak?

Atak metapsychiczny jest celową projekcją negatyw-
nych myśli, tudzież energii, kierowaną ku danej osobie. 
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Tak, to naprawdę się zdarza. jeśli się nad tym nieco 
zastanowić, opis ten jest wielce podobny do rzucania 
klątwy. Możesz doświadczać koszmarów sennych, mieć 
wrażenie ogólnego rozbicia lub zwyczajnie czuć we-
wnętrznie, że coś jest nie tak. Być może masz do czy-
nienia z osobą, która wręcz wysysa twoją energię, twój 
towarzysz powoduje jedynie kłopoty lub jakiś krewny 
manipuluje tobą emocjonalnie. Ale cokolwiek by to nie 
było, coś w twoim sercu i twojej głowie mówi ci, że nad-
szedł czas zająć się ochroną.

Radzę, abyś posłuchał tego głosu.
Metapsychiczny czy magiczny atak może przybierać 

wiele różnorakich form. Bywa, że skutki takiego ataku 
są stosunkowo subtelne, ale zdarza się też, że wcale ta-
kie nie są. Sztuka polega na tym, aby dokładnie prze-
studiować ten temat, jak najwięcej się o tym dowiedzieć, 
a następnie spokojnie zastosować zebrane informacje, 
wdrażając je w życie. Dzięki tej książce dowiesz się nie 
tylko, jak identyfikować zagrożenia, ale nauczysz się, jak 
etycznie stosować magię do samoobrony, używać metafi-
zycznej ochrony, a także dużo, dużo więcej.

Szczerze mówiąc, pomysł napisania książki o magii 
ochronnej dojrzewał w mojej wyobraźni przez kilka lat, za-
nim w końcu zdołał się w pełni ujawnić. W zasadzie stara-
łam się upchnąć ten koncept w zakamarkach swojej głowy, 
gdzie, jak miałam nadzieję, umarłby śmiercią naturalną. 
Wówczas wszechświat postanowił wkroczyć w moje życie 
i dostałam twardą nauczkę. Los dał mi możliwość zebra-
nia wszystkich pomysłów na tę książkę i wykorzystania ich 
w praktyce, zarówno w moim życiu jak i sztuce magicznej.

Magia ochronna i samoobrona metapsychiczna stały 
się czymś więcej niż tylko tematem związanym z magią 
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czy zasadą, którą czasem odkurzałam, aby ją okazjonal-
nie zastosować. Stały się sposobem na życie. jednakowoż, 
pozwoliło mi to zgłębić wiele nowych tajników magii. Po-
zwoliło mi także spojrzeć na ten temat z całkiem innego, 
świeżego punktu widzenia – myśleć o tym w zupełnie in-
nym kontekście – oraz, co najważniejsze, nauczyłam się 
nie tylko wykorzystywać, ale także cieszyć się z obecności 
czarodziejskiej wojowniczki, która tkwi wewnątrz mnie. 

Na przestrzeni lat, kiedy to miałam rozliczne okazje 
poznawać Czarownice i Poganki z całego kraju, odkry-
łam, iż całe zagadnienie dotyczące ochrony i samoobrony 
metapsychicznej jest niebywale ważną kwestią i wspól-
nym problemem w tej społeczności. Niektórzy są wręcz 
zakłopotani, kiedy przyznają, że stosują magię do samo-
obrony. Wszak nikt nie lubi okazywać słabości, zatem na 
temat magii ochronnej rozmawia się jedynie szepcząc po 
kątach, dzieląc się tą tajemnicą tylko z najbliższymi przy-
jaciółmi. W ten sposób zachowujemy twarz, a nasza re-
putacja i opinia supertwardziela pozostaje nienaruszona. 

No cóż, według mnie całe to zakłopotanie towarzy-
szące temu tematowi jest wprost niedorzeczne. Magia 
ochronna jest podstawową umiejętnością, którą wszy-
scy powinniśmy opanować. Oto twoje wyzwanie na dziś: 
czy pragniesz zająć się tym obszarem magii i przekształ-
cić go w siłę i swoją specjalność? Magiczna obrona jest 
nie tylko twoim prawem, ale wręcz obowiązkiem. jeśli 
chcesz władać magiczną mocą, aby za jej pomocą do-
konywać zmian, to nie sądzisz, iż całkiem mądrym po-
mysłem jest, aby mieć pojęcie i głębszą wiedzę na temat 
umiejętności niezbędnych do efektywnego wykorzy-
stywania obrony metapsychicznej i praktycznej magii 
ochronnej? Absolutnie tak.
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magia ochronna w praktyce

Ochrona nie jest konieczna, ale jest wskazana. 
– bENJAMIN DISrAELI

Magia ochronna oraz metapsychiczna samoobrona są 
metodami, które powinny być stosowane przez współcze-
snych wyznawców praktykujących magię. jest to podej-
ście zdrowe i dodające energii, ponieważ pozbawia twoje 
życie mentalności ofiary. Kiedy aktywnie pracujesz nad 
swoją ochroną, jednocześnie stajesz się coraz silniejszy. 
Studiując kwestie magii ochronnej i obrony metapsy-
chicznej, posiądziesz odpowiednią wiedzę i zdołasz odbu-
dować podwaliny własnej magii. Takie solidne podstawy 
pozwolą ci na swobodniejsze działanie.

Owa nowa świadomość pobudzi twoje osobiste moce 
i odbuduje pewność siebie. zyskując silny magiczny punkt 
widzenia i pozbywając się lęków i negatywnych emocji, 
zaczynasz przekształcać negatywne strony swego świata 
i zastępować je pozytywnymi myślami oraz działaniami, 
które z kolei przyciągają inne pozytywne energie i sytu-
acje wprowadzając je wprost do twego życia. Co więcej, ta 
nowa świadomość i pogląd na życie sprawią, że zyskasz 
większą samodzielność, opanowanie oraz mądrość.

Czas przejść do rzeczy. zabierzmy się zatem za praktycz-
ną pracę nad metapsychiczną obroną i magią ochronną. 
zaczniemy od uczciwego spojrzenia na ten temat i sięgnie-
my ku naszym naturalnym pokładom magii i ukrytym we-
wnątrz nas kapłanom oraz kapłankom. 
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Rozdział pierwszy
ŚWIADoMoŚĆ METAPSyCHICZNA 

I CZAroSTWo

Stoisz w swoim własnym świetle. 
– JoHN HEyWooD

Jest pewien ważny fakt, który musisz wziąć pod rozwagę. 
jako mag lub czarownica jesteś niczym sygnał świetlny. 

Będziesz zatem przyciągać uwagę różnego rodzaju bytów 
zarówno na ziemskiej płaszczyźnie, jak i na płaszczyźnie 
duchowej. Ci, którzy praktykują sztukę magiczną i celebru-
ją pozytywne strony życia, będą przyciągać do siebie inne 
światłości. Od czasu do czasu, będą przyciągać również cie-
nie. Nauczenie się, jak radzić sobie i pokonywać owe cienie, 
nie tracąc wewnętrznej równowagi, jest ważną częścią sztu-
ki magicznej oraz twego treningu w tej dziedzinie. 

Dla tych, którzy poważnie traktują sztukę magiczną 
i wiodą życie pełne honoru, prawości, poradzenie sobie 
z tą kwestią stanowi wręcz swoisty numer jeden. Życie 
jako czarownica czy mag oznacza rozwój i zdobywanie do-
świadczeń związanych z magią. Będziesz się ciągle uczył, 
trenował i wkraczał na niezbadane terytoria wykraczające 
poza granicę tego, co uznajesz za komfortowe. jako adepci 
sztuki magicznej dążymy do samodoskonalenia. Musimy 
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zmierzyć się z naszymi słabościami, wadami, niepewno-
ścią i lękiem i przekroczyć wszelkie ograniczenia, by móc 
przejść pełną transformację. 

Przekraczanie narzuconych granic stanowi część tre-
ningu każdej czarownicy czy maga. Dzięki realistyczne-
mu i poważnemu spojrzeniu na kwestię metapsychicznej 
obrony i magii ochronnej możemy uczynić kolejny krok 
na naszej drodze. 

Prawdę mówiąc, jako adept magii z całą pewnością, 
prędzej czy później, w jakiś sposób zetkniesz się z ko-
niecznością zastosowania obrony na poziomie mentalnym 
lub magicznym.

Tak, wszyscy musimy przejść przez kilka stadiów za-
przeczenia, obaw, złości, aż dotrzemy do akceptacji. Wów-
czas, kiedy zrozumiesz, co stanowi problem, będziesz 
mógł przestać w końcu jedynie załamywać ręce i dręczyć 
się pytaniem, co do diaska, stało się z tym światem. To 
chwila, by zaczerpnąć głęboko powietrza, rozejrzeć się 
wokół i zadać sobie kilka trudnych pytań.

Czy czujesz się beztrosko i jesteś z siebie zadowolony? 
Być może po prostu nieco rozluźniłeś więzy podtrzymują-
ce twoją osobistą magię ochronną. zdarza się. I szczerze 
mówiąc, od czasu do czasu wszyscy o tym zapominamy. 
Bardzo łatwo jest stać się nieco leniwym w kwestii obro-
ny metapsychicznej. Kiedy staniesz się zbyt zadowolony 
z siebie, wszechświat zwyczajnie wkroczy do akcji i udzieli 
ci kilku twardych lekcji. To może się przydarzyć każdemu. 

Sądzisz, że jesteś zbyt silny, by dać się niespodziewanie 
zaskoczyć? zastanów się zatem, co to oznacza. znaczy 
to, że zostałeś nagle nieświadomie przyłapany, kiedy się 
tego zupełnie nie spodziewałeś. Nie byłeś świadom nad-
chodzącego wydarzenia, dopóki ci się nie przydarzyło.
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Czy naiwnie sądzisz, że magia ochronna nigdy osobi-
ście ci się nie przyda? W końcu, jako etyczni czarownicy, 
wiemy o tym lepiej niż ktokolwiek, że ci którzy praktykują 
magię, która komuś szkodzi, magię przepełnioną złośli-
wością czy zazdrością, muszą zapłacić za to swoją cenę. 
Wiele osób praktykujących magię nie może sobie nawet 
wyobrazić, że ktokolwiek mógłby robić coś tak głupiego 
celowo; po prostu takie działania nie mieszczą się im 
w głowie, więc odmawiają nawet wzięcia takiej możliwo-
ści pod uwagę. Właśnie w tym momencie, panie i pano-
wie, mamy doskonały przykład zaprzeczenia.

Taki pogląd na życie podtrzymywany jest przez Wic-
cańską Poradę2, która mówi: „jeśli nie krzywdzi to niko-
go, czyńcie, co chcecie”. Mając to credo na uwadze, wielu 
magów sądzi, że jedyną dobrą odpowiedzią na jakąkol-
wiek sytuację, jest przesyłanie swego światła i miłości. 
No cóż, powodzenia. Miłość jest wspaniała, ale jeśli ktoś 
napada cię fizycznie, to czy zamierzasz mu przesyłać swo-
ją miłość i światłość, czy też raczej spróbujesz się bronić 
i zamarkować cios w czułe miejsce napastnika, aby mieć 
czas na ucieczkę? Pomyśl o tym.

zmierz się z tym: są wśród nas ludzie źli. Naiwnym by-
łoby nie brać pod rozwagę możliwości, że z jakiegoś po-
wodu także mag może przekroczyć granice etyki. Wiara 
w to, że nigdy się z tym nie zetkniesz, jest tak samo nieod-
powiedzialna jak spacer przez ciemny parking, z jedno-
czesnym podzwanianiem portfelem wypchanym gotówką 
i werbalnym obrzucaniem obelgami rzezimieszków mo-
gących czaić się w okolicy. Tak właśnie określam pogląd 
zwany: „Och, to mi się na pewno nigdy nie przydarzy”.
2 Wiccańska Porada – oryg. Wiccan Rede, to najczęściej wymieniany element etyki Wicca. 
(przyp. tłum.)
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Czy zamykasz drzwi, kiedy wychodzisz z domu? Oczy-
wiście, że to robisz. Czy zostawiasz leżące byle gdzie 
karty kredytowe oraz pieniądze? Nie, ponieważ to bez-
myślne. Czy opowiadasz o swoich osobistych sprawach 
każdemu napotkanemu nieznajomemu? Oczywiście, że 
nie. W dzisiejszym świecie musisz być bystry i mieć nie-
co oleju w głowie. Nie ma tu miejsca na naiwność.

To właśnie teraz dociera do ciebie prawda o magii 
ochronnej i metapsychicznej samoobronie. Teraz stajesz 
się świadomy.

świadomość metapsychiczna:
coś małego, czego nie nauczyłeś Się 

z wiccańSkiego podręcznika

Nie patrzmy wstecz ze złością ani wprzód ze strachem, 
ale świadomie dookoła. 

– JAMES THUrbEr

Moje wieloletnie doświadczenia pokazały mi, że więk-
szość praktykujących dziś czarownic wykazuje się do 
pewnego stopnia intuicją oraz empatią. Dlaczego? W za-
sadzie, jeśli się nad tym głębiej zastanowić, czarownice 
po prostu wiedzą, kiedy nadejdzie jakieś magiczne zda-
rzenie lub czują, że wokół nich dzieje się coś związane-
go z magią. Ten rodzaj wiedzy, czy też wyczuwania jest 
niezwykle wartościowym narzędziem, na którym adepci 
magii mogą zawsze polegać uprawiając swą sztukę. To 
także ta sama wewnętrzna świadomość, która skierowała 
ich ku ścieżce wiodącej ku magii. Muszą zdawać sobie 
sprawę, że istnieje coś więcej na tym świecie, niż ludzie 
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mogą sobie wyobrazić, zatem otwierają się na nowe moż-
liwości magiczne i zaczynają swą podróż.

W mojej książce Natural Witchery omawiałam różne 
zdolności parapsychiczne i to, jak są ze sobą powiąza-
ne i jak mogą wspierać osobistą moc i sztukę magiczną. 
W tej książce przyjrzymy się możliwościom bronienia się, 
zarówno na poziomie parapsychicznym, jak i magicznym, 
za pomocą twoich naturalnych talentów. Bowiem jest to 
bardzo przydatna umiejętność. jako czarownicy przekra-
czamy swoje granice każdego dnia, aby stać się kimś wię-
cej – bardziej zaawansowanym adeptem magii, bardziej 
wykształconym w tej dziedzinie i wrażliwszym na wszel-
kie przejawy magii pojawiające się w naszym życiu. 

Bardzo ważnym jest, aby uświadomić sobie, że ta sama 
wspaniała percepcja, która sprawia, że mag jest osobą 
pełną empatii i czułej na subtelne przypływy i odpływy 
magii, może sprawić, że taka osoba będzie wręcz bom-
bardowana negatywną energią innych, jeśli nie jest wy-
starczająco ostrożna. Owa wrażliwość, którą w sobie pie-
lęgnujesz jest niczym miecz obosieczny. Może z łatwością 
sprowadzić także problemy i ból, z którymi nie będziesz 
potrafił sobie poradzić. 

zatem co może uczynić mag? Musisz dążyć do płasz-
czyzny porozumienia. Koniecznie musisz stać się bardziej 
świadom otaczających cię energii. Generalnie, musisz być 
wciąż w stanie gotowości, pozostając uważnym na sygna-
ły, jakie wysyła ci twój wewnętrzny system ostrzegania. 
zwracaj uwagę na intuicję i instynkty. Miej na uwadze 
także twoje ciało i zmysły. Odebrane informacje mogą być 
subtelne lub silne; przykładowo delikatne ostrzeżenie 
może być z niewiadomego powodu odczuwane jako za-
niepokojenie czy zdenerwowanie.
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Cała sztuka polega na tym, aby zwracać baczną uwagę 
na znaki, które cię otaczają. Ale nie popadaj w przesadę. 
Raczej wsłuchuj się w swoje przeczucia i skup się na in-
tuicji, ponieważ to one właśnie mogą ocalić twój magiczny 
„tyłek”. Nie ma powodów do paniki, zalecam tylko, abyś 
stał się bardziej czujny. Wówczas będziesz mógł podejmo-
wać właściwe działania i spokojnie odpowiadać w najlep-
szy możliwy sposób na zaistniałą sytuację. 

Osobisty trening, jakiemu musisz się poddać oraz 
wszystkie doświadczenia, jakie zgromadziłeś dotychczas, 
pomogą ci nauczyć się obrony w sferze magii. ów obo-
sieczny miecz wrażliwości, do którego się właśnie od-
nieśliśmy nie jest czymś, czego mielibyśmy się obawiać. 
zamiast tego, powinieneś go wręcz naostrzyć i trenować 
z nim, ponieważ stanowi część ciebie – może stać się 
przedłużeniem twojej magii, jeśli tylko tego zechcesz. Ten 
„miecz” obroni twoje słabe punkty i wzmocni silne. Nie 
jest czymś, co może cię zranić. W zasadzie, jest bronią, 
której możesz użyć do magicznej obrony.

Nie wymachuj swym mieczem na prawo i lewo, tak jak 
średniowieczny rycerz, tylko dlatego, że sprawia, iż czu-
jesz się silniejszy. Utrzymuj go w dobrej kondycji, podczas 
gdy będziesz celebrować swą siłę i pokonywać słabości. 
A gdy rozwiniesz w sobie metapsychiczne umiejętności, 
trenuj i ćwicz je codziennie, a staną się prawdziwymi, 
wspaniałymi sprzymierzeńcami w obronie.
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magia uzdrawiająca

Naturalne siły uzdrawiające tkwiące w każdym z nas, 
są najpotężniejszą siłą w wyzdrowieniu. 

– HIPoKrATES

Kwestią godną rozważenia jest to, czy możesz, czy też nie, 
praktykować magię na sobie, kiedy jesteś chory. Pewnie 
zastanawiasz się, jak wpłynie to na twoją sztukę magicz-
ną. Czy coś pójdzie źle lub stanie się coś dziwnego? Czy 
to w ogóle możliwe? Czy twoja magia naprawdę działa? 
Tak, magiczne samouzdrawianie działa, ponieważ prak-
tykujesz na sobie. Ty sam zarządzasz swoim ciałem oraz 
wszelkimi jego schorzeniami i możesz mówić mu, czego 
oczekujesz. Nie siedź i nie powtarzaj sobie: „Och, czuję 
się beznadziejnie”. To pesymistyczne stwierdzenie gene-
ruje negatywną reakcję. 

zamiast tego wymyśl coś pozytywnego i wypowiedz to 
na głos, na przykład: „Programuję mój system immuno-
logiczny, aby zwalczył to przeziębienie, grypę czy infekcję 
w najlepszy możliwy sposób. jestem uzdrowiony”.

Kiedy jesteś chory, musisz połączyć ze sobą praktykę 
i magię. Praktyczne zalecenia medyczne oraz zastosowa-
nie się do porad lekarza połączone z magią sprawią, że 
oba te aspekty będą się wzajemnie wzmacniać. To się na-
zywa „zgodne współdziałanie”. Pomyśl o tym jako o do-
datkowym narzędziu w radzeniu sobie z chorobą; pamię-
taj, że leczysz się zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak 
i duchowej.

A oto coś godnego szczególnej uwagi: magia uzdrawia-
jąca jest bardziej skuteczna i silniejsza, kiedy praktyku-
jesz ją na sobie. Dlatego też możesz powiedzieć swemu 
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systemowi immunologicznemu, czego dokładnie sobie 
życzysz. Wyobraź sobie te wszystkie przeciwciała w two-
im organizmie; zaprogramuj je tak, by atakowały drobno-
ustroje lub infekcję z potężną dawką pozytywnej, rozpa-
lonej, wojowniczej energii. zaprogramuj owe przeciwciała 
do wykonywania ich zadań – sprawnego odnajdywania 
chorobotwórczych najeźdźców i eliminowania ich. 

jeśli zechcesz, możesz zrobić też to, co sugeruję w swo-
jej książce Elements of Witchcraft i do tego procesu do-
dać także zaklęcia, które sprawią, że kuracja stanie się 
bardziej efektywna. Dzięki włączeniu w nią magii możesz 
naprawdę przyspieszyć i ulepszyć proces uzdrawiania 
i przywrócić swemu ciału równowagę, a proces samouz-
drawiania będzie przebiegał bez najmniejszych przeszkód 
i komplikacji. zamieszczam tu ulepszoną wersję uzdra-
wiającego zaklęcia z tamtej książki. I faktycznie, tam rów-
nież znajduje się ono w rozdziale poświęconym ogniu.

zaklęcie Samouzdrawiające

Potrzebne przedmioty:
• czerwona świeca (dla żywiołu ognia oraz dla zdro-

wia i energii)
• świecznik
• twoje recepty lub lekarstwa, które zażywasz
• szklanka ulubionego soku owocowego
• bezpieczna, płaska powierzchnia lub twój ołtarzyk
• zapalniczka lub zapałki

Wskazówki: 
By być bliżej żywiołu ognia rozważ przeprowadzenie 
tego rytuału podczas słonecznego dnia, tudzież w cza-
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sie wschodu lub zachodu słońca. Są to bowiem te pory 
dnia, kiedy płomienna energia słońca objawia się naj-
piękniej. Daj sobie parę chwil i wizualizuj naturalne 
siły obronne twego organizmu, mianowicie twoje prze-
ciwciała, o których już wspominaliśmy. Teraz powiedz 
im dokładnie, co mają uczynić. Wyślij je niczym żoł-
nierzy do ataku przeciwko chorobie, infekcji czy też 
wirusom, które zajęły twoje ciało.

A teraz zatrzymaj się na chwilę, by oddać hołd swe-
mu ciału. Powiedz sobie, iż jesteś w trakcie procesu 
uzdrawiania i uhonorujesz swoje ciało dzięki szcze-
gólnej trosce i dbałości o nie. zapal czerwoną świecę 
i powtarzaj zaklęcie: 

Płomień świecy tańczy, 
gdy rzucam ten urok uzdrawiający.

Mój umysł, ciało i duch, są silne mocą bez końca.
Współdziałają teraz razem w pełnej harmonii tak miłej,

bym odzyskał wnet zdrowie, witalność i siłę.

Umieść dłonie na szklance soku oraz lekarstwach. 
Wówczas powiedz:

Napełnij mocą te lekarstwa i ten sok owocowy
By przyspieszyć zdrowienie i proces odnowy.

Wypij sok. Ustaw pustą szklankę na ołtarzyku i powiedz:

Moja choroba zostaje wygnana, 
wyczerpanie ustępuje wszędzie.

Wedle mojej woli się to wszystko dzieje 
i niechaj tak będzie!
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Pozwól świecy wypalić się do końca. Posprzątaj swój 
ołtarzyk. jeśli wolisz, możesz stosować to zaklęcie każ-
dego dnia, aż w pełni wydobrzejesz.

zapamiętaj: to zaklęcie może być z łatwością przysto-
sowane do magicznego czy mentalnego uzdrawiania. Po 
prostu zmień nieco piątą i szóstą linijkę, na przykład tak:

Napełnij mocą i zdrowiem ten sok owocowy,
by wygnać złe energie i emocje z mej głowy.

Następnie wypij sok i dokończ zaklęcie tak jak powyżej. 

czarownico, uLecz się sama!

Utrzymywanie swego ciała w zdrowiu jest wyrazem 
wdzięczności względem całego kosmosu – 

drzew, chmur, wszystkiego. 
– THICH NHAT HANH

Magia samouzdrawiająca jest naprawdę bardzo skutecz-
na. Kiedy poczujesz pierwsze symptomy choroby, nikt 
lepiej od ciebie nie będzie potrafił zająć się procesem 
leczenia. Użyj magii, by przekształcić tę negatywną sy-
tuację w działanie pozytywne: uzdrawianie. Nieważne, 
czy chcesz uzdrowić się po ataku psychicznego wampi-
ra, manipulacji magicznej czy zwykłym przeziębieniu. 
Twoja samouzdrawiająca magia zadziała, jeśli uwierzysz 
w siebie i wszelkie możliwości, jakie niesie ze sobą pozy-
tywna transformacja.

Stań się silniejszy, zdrowszy, sprawniejszy i bardziej 
aktywny. Wezwij żywioł ognia, aby napełnił cię pewno-
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ścią i determinacją oraz by dokonał zdrowych i magicz-
nych zmian w jakości twego życia!

wezwanie żywiołu ognia

Wewnętrzny ogień jest najważniejszą rzeczą, 
jaką posiada rodzaj ludzki. 

– EDITH SoDErGrAN

Na zakończenie tego rozdziału mamy jeszcze wezwa-
nie do żywiołu ognia, które pomoże ci z nim pomyśl-
nie współpracować. Można je praktykować zarówno na 
świeżym powietrzu, jak i w pomieszczeniach. Najlepiej 
byłoby, gdybyś mógł wówczas stać w pobliżu płonącego 
ogniska lub pod jasnym, słonecznym niebem. 

jeśli masz kominek wówczas stań frontem do płoną-
cych w nim polan drewna. jeżeli nie, wyłącz wszystkie 
światła w domu i zapal kilka czerwonych świec, a na-
stępnie umieść je zgrupowane obok siebie. Poczuj żar 
płynący z ich płomieni. Patrz, jak płoną jasnym świa-
tłem, a ich płomienie tańczą.

Wszystkie wezwania żywiołów, które spotkałeś w po-
przednich rozdziałach są bezpośrednie i proste, są też 
potężną magią, która testuje twoje osobiste moce i samo-
kontrolę. jak już kilkakrotnie wspomniałam, wszystko 
zależy od tego, jak bardzo pragniesz skorzystać z mocy 
tych wezwań. 

Czy możesz szczerze powiedzieć, że jesteś przygotowa-
ny, by zaufać żywiołowi ognia? Tylko ty możesz zdecydo-
wać, czy pozwolisz ogniowi promieniować siłą i energią 
transformacji, by oświecały twoje życie i będziesz trak-
tował go jako partnera w stawaniu się coraz zdrowszym, 
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silniejszym i sprawniejszym, zarówno na poziomie men-
talnym, jak i fizycznym.

Żywiole ognia, przyzywam cię
niech twe płomienie wzmocnią i błogosławią, 

wszystko co czynię.
Siła mentalna złączona jest z formą fizyczną

stając się silniejszą, twa magia nie zna granic.
Rozpal mnie, bym pozostała zmotywowana i sprawna

mogąc potęgować swą osobistą moc 
jako zdrowa czarownica.
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