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Dla Laurie Cabot, Gypsy i Richarda, Ashton, oraz czarownic 
z Salem w Massachussetts, z wielkimi podziękowaniami.
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PODZIĘKOWANIA

W odkrywaniu magii naturalnej pomogło mi wiele osób. Wśród 
nich są: Cheryl (inspirowała mnie, dawała mi wskazówki i uczy-
ła), David (podziękowania za dostęp do ogrodu i inteligentne 
poczucie humoru), Marilee Bigelow, której dziękuję za zrecen-
zowanie fragmentów maszynopisu. Dziękuję też Morgan, która 
teraz przebywa w Nowym Jorku, za zasadzenie we mnie ziarna 
ciekawości magią. Morganie, dziękuję za to, że to ziarno wydało 
dobry plon na dalekich Hawajach. M.F. z San Diego za wszyst-
kie wspaniałe nauki i kontakty. Isaacowi Bonewits i Deborah 
Lipp za ich mądre spojrzenie na książkę. De Traci za długą noc 
z kometą Halleya i jej mądre uwagi. Johnowi i Elaine za ich 
pomoc i wielką wiedzę o kamieniach. Robertowi i Virginii pra-
gnę podziękować za wyprawę na pustynię. Podziękowania dla 
Vinny Gaglione za to, że mogłem ponownie ukraść zapożyczony 
kiedyś ode mnie przez niego rytuał ze świecą. Scottowi i Judy 
dziękuję za to, że usilnie naciskali na mnie, bym pisał. Za to 
samo dziękuję Petherwen. Tarze i Buckowi składam dzięki za 
wszystkie kolacje i jeszcze więcej wspólnych żartów. Nancy Mo-
stad dziękuję za nieustającą mobilizację. Za promocję książki 
dziękuję Patty. Terry należą się podziękowania za jej artystycz-
ne wyczucie. Jimowi dziękuję za odpowiadanie na telefony. Ko-
lejne podziękowania kieruję do Woody’ego (sam wiesz za co). 



Szczególne dzięki dla Sandry i Carla Weschcke za ich nieusta-
jące wsparcie.

Muszę także podziękować tym osobom i organizacjom, które 
tak wiele z siebie dawały, by pomóc mi w ostatnich, ciężkich 
czasach: Glennowi z Ancient Ways, Selenie z Circle, Jacqu-
es’owi z Kościoła Wiecznego Kamienia, sklepowi Crow Haven 
Corner, Annelli i wszystkim z Crystal Cave, Carol i wszystkim 
z Enchantments, Georgii i Rickowi z The Four Winds, Hermano-
wi Slater’owi z Magickal Childe, Marilyn z Mooncircles, Mystic 
Moon, wszystkim z Pallas Society, Vinny, Tedowi i wszystkim 
ze Spellbound, White Light Pentacles, a szczególnie Witches 
League for Public Awareness w Salem. Wszystkich, o których 
zapomniałem wspomnieć, najszczerzej przepraszam i pragnę 
przekazać wyrazy uznania z nadzieją na Wasze zrozumienie.

Chcę też podziękować wydawnictwom, które jako pierwsze 
drukowały materiały zawarte w tej książce: New Moon Rising 
(niegdyś The Rose and Quill), The San Diegan Pagan i The Ma-
gical Almanac. 
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PRZEDMOWA

Po tym, jak napisałem w 1983 roku Moc ziemi uznałem, że jest 
to naturalny wstęp do magii żywiołów. W tamtym czasie więk-
szość książek dedykowanych magii traktowała magię żywiołów 
z tajemniczą nieokreślonością i nie przedstawiała żadnych pro-
stych, przyziemnych metod działania z zastosowaniem ziemi, 
powietrza, ognia i wody.

Dlatego też napisałem inną książkę, pełną uroków, korzenia-
mi sięgających do dawnej europejskiej magii ludowej. Takie ob-
rzędy odprawiano już od dawien dawna, by stworzyć związek 
między praktykującym magię, a samą ziemią. Miałem nadzieję, 
że książka ta, zawierająca proste rytuały, które wykonać może 
każdy z udziałem niewielkiej ilości środków, znajdzie swoich 
odbiorców.

I tak z pewnością się stało. Po napisaniu Mocy ziemi otrzyma-
łem więcej listów, niż na temat jakiejkolwiek innej książki. Choć 
nie jest to obszerna pozycja, informacje w niej zawarte są stale 
stosowane przez szerokie grono ludzi, wielu z nich dopiero za-
czyna swoją przygodę ze sztuką magii naturalnej. 

Mimo to, niektórzy czytelnicy wciąż zachęcali mnie, bym na-
pisał książkę o magii dla bardziej zaawansowanych. Nigdy nie 
byłem pewien, co dokładnie mieli na myśli. We wszystkich mo-
ich książkach piszę o magii ludowej, a nie spokrewnionej z nią 



Magia natury ~ 12

magii ceremonialnej. Taka jest właśnie magia ludowa – to magia 
ludu. Nigdy nie należała do zbyt skomplikowanych, bo prakty-
kujący ją ludzie nie mieli czasu na magię ekskluzywną. Ich ry-
tuały odzwierciedlały proste, codzienne życie rolników. 

Właśnie o takiej magii piszę. Nie wspominam o czakrach, 
nawiązywaniu kontaktów z wyższymi formami świadomości, 
czy planach wewnętrznych, podążaniu ścieżką, geomancji, czy 
innych podobnych tematach tylko i wyłącznie dlatego, że nie 
są one częścią mojego magicznego stylu życia. Wolę pisać na 
temat tego, co jest mi znane.

Dlatego też Magia natury. Jak wykorzystać energię żywiołów 
nie jest zaawansowanym poradnikiem w tej leciwej dziedzinie. 
Książka ta to kontynuacja Mocy ziemi, jej dopełnienie. Tutaj 
odkryjesz, jakie cuda zdziałać mogą gwiazdy, jak używać świec, 
lodu, śniegu i magnesów, a nawet zapoznasz się z bardziej wyra-
finowanym użytkowaniem studni życzeń. Zamieściłem też do-
datkowe materiały związane z oceanami, lustrami i kamieniami. 
Ostatni rozdział to szczegółowy poradnik, który krok po kroku 
poprowadzi cię przez proces układania własnych rytuałów.

Jest pewien temat, który stanowi podstawę idei tej książki: to 
delikatność naszej planety. Obecnie jest ona w rozsypce z po-
wodu działania bezmyślnych ludzi. My, praktykujący magię, 
nie naruszamy ani ziemi, ani innych żywiołów. Posługujemy 
się nimi, wysyłając naszej planecie i jej wielu świadectwom 
istnienia własną energię. Robiąc to, dajemy energię naszemu 
domostwu.

Praktykowanie magii naturalnej zawsze dotyczyło stylu ży-
cia. W dzisiejszych czasach może to oznaczać np.: recykling, 
sadzenie drzew, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, 
oszczędzanie wody, unikanie używania plastiku, wyłączanie 
klimatyzacji. Poprawiamy efektywność naszych rytuałów podej-
mując tych kilka prostych kroków, udowadniając przy tym swój 
szacunek dla natury oraz ziemi, powietrza, ognia i wody.



Wiele tych magicznych rytuałów i zaklęć naturalnej mocy za-
szczepia w nas rodzaj zadumy nad naszą planetą oraz tym, jak 
żyjemy.

Scott Cunningham
San Diego, 1 listopada 1990 r.
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MAGIA LODU

Świt. Jest późny marcowy poranek. Chociaż ostatnio było 
cieplej, w okolicy zerwał się zimny powiew wiatru. Wsta-
jesz i wychodzisz na zewnątrz, by podnieść rozmokłą gazetę. 
Spoglądasz na bajkową panoramę migoczących, bezlistnych 
drzew. Ich rozwinięte gałęzie pokrywa lód.

Niemal wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielką 
moc ma nad nami lód. Spośród przeszkód, jakie może przed 
nami postawić pogoda, lód potrafi być najbardziej niebez-
pieczny. Mimo to, poskromiony, zawitawszy do naszych do-
mów, może też być częścią naszego życia i przynieść wiele 
dobrego.

Dziś przykładamy lód do stłuczeń, wypełniamy nim 
szklanki, czy też kładziemy na jego kawałkach jedzenie eg-
zotycznego pochodzenia. Lód to rzecz praktyczna. Być może 
rzadko o nim myślimy – przynajmniej do czasu, aż uświa-
domimy sobie, że musimy jechać do pracy po oblodzonej 
drodze.

Lód ma w sobie coś magicznego. Niektóre ze swoich cech 
współdzieli z kuzynem, śniegiem. Jednocześnie jednak sam 
w sobie także posiada unikalne zastosowania. Z magicznego 
punktu widzenia, lód stanowi mieszankę dwóch składników. 
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Chociaż niepodważalnie jest wodą, posiada też brylastą wła-
ściwość żywiołu ziemi. 

Właściwości lodu, które pomagają dokonywać zmian, są wy-
raźnie cudowne. Dobrze wykorzystują je opisane niżej rytuały. 
Możliwe jednak, że zapytasz: czy musi być mroźnie, by do ma-
gicznych obrzędów stosować lód?

Nie. Magia związana z zastosowaniem lodu jest czymś natu-
ralnym podczas zim w mroźniejszych miejscach kraju. Kiedy 
poidełka dla ptaków zamarzają, a jeziora pokrywają się białą, 
lodową powłoką, w słonecznych klimatach można wciąż prak-
tykować ten rodzaj magii. Możemy sobie pomóc dzięki cudowi 
techniki, jakim jest zamrażarka.

Możesz użyć lodówki, ale pamiętaj, by nie szkodzić środo-
wisku. Urządzenia te, używane do schładzania i zamrażania 
wody, niszczą powłokę ozonową. Kiedy wkładasz przedmioty 
związane z rytuałami do lodówki, otwieraj i zamykaj ją szybko. 
Naprawdę nie ma potrzeby, by stać przy otwartych drzwiach lo-
dówki i recytować trzydziestosiedmiostronicowy tekst zaklęcia, 
podczas gdy chłodne powietrze umyka, zużywając chłodziwo.

To tyle słowem wstępu, przejdźmy więc do magii lodu!

WIŚNIOWY LÓD
(rytuał miłosny)

Weź dwie małe szklanki; większą, odporną na lód miskę, 
wodę oraz trochę niesłodzonego soku wiśniowego. 

Obie szklanki i miskę ustaw w miejscu wykonywania czaru. 
Szklanki napełnij wodą. Wyobraź sobie, że cieszysz się związ-
kiem, który przynosi radość wam obojgu. Ale pamiętaj, nie wy-
obrażaj sobie słodkiej sąsiadki, jak wpada w twoje ramiona. To, 
co powinieneś zrobić, to poczuć i zobaczyć siebie w związku 
pełnym miłości.

Ustaw ręce nad szklankami z wodą. Wypowiedz następujące 
lub podobne do nich słowa:
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Północny wietrze,
chłodząca bryzo,
powstań!
Niech ten lód
będzie reprezentantem miłości
dla mnie.
Niech tak się stanie!

Do każdej ze szklanek wlej odpowiednią ilość soku – tak, 
aby obie zabarwiły się na jasnoróżowy odcień. Następnie, uży-
wając wizualizacji, wlej zawartość obu szklanek do większego 
naczynia. Palcem wskazującym ręki wysyłającej, narysuj serce 
na powierzchni wody.

Miskę wystaw na zewnątrz (lub do zamrażalnika). Poczekaj 
kilka godzin. Jeśli nie uda ci się zamrozić wody, spróbuj ponow-
nie. Kiedy tylko woda zamarznie, twój obrzęd dobiegnie końca. 
Moc została uwolniona. Możesz teraz rozpuścić lód. To w żaden 
sposób nie wpłynie na skuteczność uroku.

KĄPIEL PIENIĘŻNA
Jest to dosyć skomplikowany urok, używamy w nim zarówno za-
mrożonej wody, jak i jej ciekłej postaci, oraz metalu. Niemniej 
jednak z pewnością warto spróbować go wykonać.

Do wykonania tego uroku potrzebna ci będzie tacka na kostki 
lodu (kostki powinny mieć średnicę około dwóch i pół centyme-
tra), ćwierćdolarówka oraz woda. 

Tackę na kostki lodu zalej wodą. Odstaw ją. Weź w dłoń wy-
syłającą ćwierćdolarówki. Wyobrażaj sobie, jak energia z nich 
pochodząca przemieszcza się i wzrasta. Umieść energię pienią-
dza w ćwierćdolarówkach. 

Kiedy już będą napełnione mocą, w każdy otwór tacki włóż jed-
ną ćwierćdolarówkę, aż umieścisz w ten sposób wszystkie mone-
ty, które posiadasz. Nie ma znaczenia, które otwory wybierzesz.
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Ułóż ręce nad wodą i ćwierćdolarówkami i wizualizuj, jak na 
twojej drodze pojawiają się pieniądze. Zobacz siebie czerpiące-
go z tego faktu korzyści.

Następnie, niech tacka z wodą i monetami się zamrozi. Mo-
żesz to zrobić na zewnątrz lub w domu, to zależy od pogody. 
Kiedy kostki będą już twarde (ale nie wcześniej), przygotuj go-
rącą kąpiel. Kiedy wanna napełni się wodą, wyjmij kostki lodu 
a monetami i wyłóż je na talerz lub do miski. 

Rozbierz się. Stań przed wanną, trzymając kostki lodu. Wy-
powiedz te lub podobne im słowa:

Gorąco i zimno,
mieszają się dla mnie.
Pomóżcie zapewnić mi
pomyślność.

Wrzuć kostki lodu do wanny. Wejdź do niej. Mocząc się 
w wodzie i wizualizując, wchłaniaj odmienioną energię pienięż-
ną. Po wykonaniu całości zachowaj monety, by użyć ich po raz 
kolejny w przyszłości.

UMIESZCZAJĄC TO W LODZIE
Magia to narzędzie służące osobistej transformacji. Ten prosty 
rytuał posługuje się lodem jako narzędziem do zmiany i ulep-
szenia nas samych.

Na początek, napisz trzy słowa, które oznaczają trzy nega-
tywne nawyki albo twoje złe cechy. Dla przykładu, może być 
to cynizm, zazdrość, nadwrażliwość, wina, itp. Wypisując 
je, napełnij słowa i papier tymi emocjami. Napełnij je mocą 
osobistą.

Odporną na zamrażanie miskę wypełnij wodą. Palce ręki 
wysyłającej włóż do wody i wypowiedz takie lub podobne im 
słowa:



Jesteś moim środkiem transformacji.

Następnie zapisany papier umieść w misce z wodą. Wystaw 
miskę na zewnątrz lub wstaw do zamrażarki. Kiedy woda prze-
mieni się w lód, zabierz miskę z zimna.

Na piecyku zagrzej wodę, aż do wrzenia. Wyjmij lód z miski 
(jeśli masz z tym problemy, polej miskę gorącą wodą). Umieść 
lód we wrzącej wodzie, wypowiadając takie lub zbliżone do nich 
znaczeniem słowa:

Wszelka moc, którą odczuwałeś.
Wszelka twoja moc nade mną.
Roztapiam ją całą teraz.
Niech tak się stanie!

Lodowa bryła zacznie się roztapiać. Kiedy będzie się roz-
puszczać, uwalniając przy tym kartkę papieru umieszczoną 
wewnątrz, wyobrażaj sobie siebie oczyszczonego i wolnego od 
problemów.

Gotowe.



SCOTT CUNNINGHAM 
od dzieciństwa fascynował się naturą, jej 

mocami i naukami tajemnymi. Magię praktyko-
wał przez ponad 20 lat. Jest autorem kilkudziesięciu 

książek z tematyki parapsychologii, wróżenia czy zioło-
lecznictwa, z których wiele uzyskało status międzynarodo-

wych bestsellerów.

Niezależnie od tego, jaka sfera Twojego życia wymaga poprawy, 
może Ci pomóc jedna z najstarszych i najskuteczniejszych praktyk 
metafizycznych. Magia natury, bo o niej mowa, zapewni Ci ochronę, 
pewność siebie, zdrowie i bezpieczną podróż. Ziemia pomaga znaleźć 
nową pracę oraz poprawić stan finansów, a Powietrze zwiększa inteli-
gencję. Ogień doda odwagi, a Woda wspomoże sprawy sercowe.

Poznaj moc żywiołów i wykorzystaj ją w swoim codziennym życiu. 
Nie ma nic bardziej naturalnego niż magia wywodząca się z sił rzą-
dzących na naszej planecie. Autor opisał również magię gwiazd, 
śniegu, świec, lodu i magnesu. Z tej książki dowiesz się również, 
jak czerpać energię z morza, luster i kamieni. Poznasz rów-

nież zaklęcia i rytuały służące osiągnięciu konkretnych 
życiowych celów.

NATURALNY SPOSÓB NA ŻYCIE.

Cena: 34,30 złPatroni:


