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Słowa uznania dla publikacji Michaela Furie

Michael Furie przywraca do życia fantastyczne historie doty-
czące magii i zaklęć, a czyni to dzięki swojej pracy na rzecz 
tych, którzy rozpoczynają długą podróż po świecie magicz-
nych praktyk.

– Raymond Buckland, autor książki
Wielka księga komunikacji z duchami

Wyczerpujący i  niezastąpiony przewodnik po podstawach 
praktycznej magii. To prawdziwy skarb pełen informacji 
i porad, stworzony w przemyślany sposób, by mógł z niego 
skorzystać każdy nowicjusz w dziedzinie czarostwa.

– Gerina Dunwich





SEKCJA 1

CZAROWNIK
I ZAKUPY
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Wprowadzenie

Wysiadam z auta, znajduję sobie wózek na zakupy (moż-
na się spodziewać, że będzie to rozklekotany wózek na 

piszczących kółkach) i wkraczam do marketu z tylko jedną 
rzeczą kołaczącą mi się po głowie: magia! Wiem, że brzmi 
to niepoważnie, ale wcale takie nie jest. Sklep spożywczy to 
znakomite miejsce, by znaleźć szeroki wachlarz składników 
niezbędnych do zaklęć. Zioła, przyprawy, olejki, produkty 
spożywcze oraz trunki – wszystko to zebrane jest w jednym, 
łatwo dostępnym miejscu; żadnego wyszukiwania drogich, 
ekstrawaganckich ingrediencji dostępnych jedynie w  skle-
pach okultystycznych ani włóczenia się po lasach, desperacko 
próbując znaleźć odpowiedni korzeń, zioło lub grzyb. Masz 
w zasięgu ręki dosłownie tysiące magicznych składników i nie 
musisz zadawać sobie trudu, by sprowadzać je pojedynczo 
z  różnych źródeł. W przeszłości wiele pisano o magii ziół, 
a także wspominano o magii pokarmu, ale naprawdę niewie-
le napisano dotąd o potężnej magii, jaka tkwi w składnikach, 
które można dostać w supermarkecie. 

Magia, aby stanowiła istotny element w  naszym życiu, 
musi ewoluować i rozwijać się tak samo jak my, tak samo jak 
zmienia się i rozwija nasza kultura. Supermarket, który stał 
się nowoczesnym targowiskiem i (niemalże) apteką, oferuje 
nam bogaty zasób rzeczy, które możemy wykorzystać w ma-
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gii z wyjątkiem bardzo trudnych do zdobycia, egzotycznych 
składników. Nie trzeba już przedzierać się przez zamówienia 
drogą pocztową, katalogi wysyłkowe czy Internet w poszuki-
waniu konkretnego zioła czy olejku, ponieważ całe bogactwo 
zasobów znajduje się nieopodal naszych domów. A możliwo-
ści są praktycznie nieskończone. 

Przez pewien czas głowiłem się jak zatytułować tę książkę. 
Innymi opcjami dla tytułu były: Nie mogę znaleźć dziwnych 
składników, POMOCY!, Żyję pośród ludzi i  nie chcę, by 
wiedzieli, że param się magią oraz Nie mogę sobie pozwolić 
na ekstrawagancje, pomocy! Żaden z tych tytułów nie byłby 
odpowiedni dla tej książki, ponieważ mówi ona o  bardzo 
szerokim wachlarzu ingrediencji, pomysłów i zaklęć, który-
mi możesz zajmować się w domu po krótkiej wycieczce do 
lokalnego marketu, by zaopatrzyć się w  niezbędne rzeczy. 
Zaklęcia te są nowoczesne i nie wymagają żadnych skompli-
kowanych przygotowań czy składników, ani nie składają się 
z nadmiaru rytuałów.

Do wszystkiego co robię, lubię podchodzić w sposób pro-
sty. Czarostwo wywodzi się z magii uprawianej przez prosty 
lud, a nie bogatą arystokrację. Większość czarownic i czarow-
ników z przeszłości nie mogło sobie pozwolić na mosiężne ka-
dzielnice, miedziane tace z pentagramem czy rytualne miecze; 
używali tego, co posiadali. Pozostając w tym duchu również 
powinniśmy korzystać z tego, co mamy pod ręką: różne ro-
dzaje ziół, olejków, świec i  pokarmów z  naszych lokalnych 
sklepów. Nie żeby wymyślne czy kosztowne przybory i skład-
niki były złe, jestem jak najdalszy od tego typu stwierdzeń; cza-
sem po prostu bardzo trudno je dostać i oczywiście są bardzo 
drogie. Kiedy zaczynałem, używałem noża kuchennego jako 
athame1 i pracowałem w zasadzie jedynie z ziołami, olejkami 

1 Athame – ceremonialny, zwykle obusieczny sztylet o czarnej rękojeści, jed-
no z kilku podstawowych narzędzi używanych w ceremoniach i rytuałach 
Wicca (przyp. tłum.).
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i świecami, które można kupić w supermarkecie. Mieszkałem 
w  niewielkim miasteczku, gdzie niemożliwe było zdobycie 
egzotycznych ziół, w promieniu co najmniej osiemdziesięciu 
kilometrów nie było żadnego sklepu z magicznymi akcesoria-
mi. Zatem z wyjątkiem kilku ziół, które kupiłem wysyłkowo, 
resztę moich składników stanowiły zakupy z lokalnego super-
marketu, który stał się moim magicznym sklepem. Woskowy, 
ręcznie wykonany pentagram oraz kielich mszalny znalazłem 
na szczęście w pewnym tanim sklepie, mój kuchenny atha-
me, pręt na różdżkę i  gliniany kociołek dostałem od mojej 
matki, a moją kolekcję wzbogaciły składniki z supermarketu 
– i wszystko to działało znakomicie. Po dziś dzień oregano jest 
moim ulubionym magicznym ziołem. 

Jeśli jesteś już doświadczonym czarownikiem lub prak-
tykiem magicznym, to mam nadzieję, że ta książka wniesie 
nowe wartości do twych doświadczeń, jeżeli jednak jesteś 
początkujący, to rozdziały 2 i 3 będą specjalnie dla ciebie – 
skupiają się bowiem na wyjaśnieniu podstaw magii i rzucaniu 
zaklęć, będąc kompletnym podręcznikiem zarówno teorii jak 
i praktyki. Książka ta powstała dzięki intencji, a przed każ-
dą intencją stoją rozliczne możliwości. Ten typ magii można 
określić jako czarostwo kuchenne, ponieważ prezentuje ra-
czej podejście do zaklęć na zasadzie „użyj tego, co masz pod 
ręką i co zadziała”. Chociaż warto zainwestować swój czas 
w zapoznanie się z konkretnymi składnikami i z pewnością 
warto zadać sobie trud wykonania świec czy przeprowadze-
nia pełnego rytuału, to jednak nie zawsze jest to możliwe. 
W  takim przypadku potrzebujemy prostych, skutecznych 
zaklęć, których możemy użyć kiedykolwiek tylko pojawi się 
taka potrzeba.
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Rozdział 1

Na dobre i złe:
Nawigacja w supermarkecie

Kiedy byłem dzieckiem, uwielbiałem chodzić na zakupy. 
Oczywiście kiedy jest się dzieckiem wiele rzeczy wygląda 

na znacznie ciekawsze niż są w rzeczywistości. Dla mnie jako 
dorosłego zakupy stają się zazwyczaj dwu- lub trzygodzinną 
mordęgą, ponieważ muszę zatrzymywać się w kilku różnych 
sklepach, żeby zebrać wszystkie potrzebne sprawunki. Dla 
mnie jako czarownika przebywanie pośród dużych skupisk 
ludzkich jest trochę jak stąpanie po polu minowym; wszyscy 
ci ludzie, z których większość spieszy się w poszukiwaniu od-
powiednich produktów, napełniają mnie niepokojem. Kiedyś 
dwukrotnie popełniłem błąd wybierając się do supermarke-
tu na dzień przed Świętem Dziękczynienia. Od tamtej pory 
moim postanowieniem jest, by nigdy, przenigdy nie zrobić 
tego znowu. Ten tłum był nie do wytrzymania!

Poza kilkoma wadami takimi jak tłumy ludzi czy wąskie 
alejki pomiędzy półkami, supermarkety mogą stanowić ist-
ne skarbce pełne magicznych ingrediencji. Są w  nich zioła, 
świece, olejki, pokarmy i napoje, rzeczy takie jak bawełniane 
gazy, z których można zrobić magiczne woreczki z ziołami, 
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a także patyczki zapachowe czy rozpylacze olejków, które za-
pewniają magiczną atmosferę. Niektóre sklepy są większe niż 
inne, a zdobycie wszystkich składników do danego zaklęcia 
wymaga czasem kilku przystanków w sklepach, jednak żadne 
z  zaklęć w  tej książce nie zawiera konieczności stosowania 
egzotycznych czy bardzo rzadkich składników. Oczywiście 
jeśli mieszkasz w  pobliżu hipermarketu, prawdopodobnie 
będziesz miał wszystko w zasięgu ręki.

Kiedy pierwszy raz wszedłem do jednego z tych gigantycz-
nych, przypominających magazyny marketu, byłem auten-
tycznie oszołomiony; nie mogłem uwierzyć, że tyle różnych 
produktów zgromadzono razem w jednym miejscu. W dodatku 
miejsce to miało rozmiary boiska do piłki nożnej i akurat roz-
ładowywano palety produktów korzystając przy tym z podno-
śnika widłowego. I wszystko to w jednym budynku. Osobiście 
postrzegam rozwój ogromnych hipermarketów z  mieszanymi 
uczuciami. Chociaż wspaniale jest móc kupić w jednym miej-
scu różnorodne produkty, to jednak pokonywanie dużych 
przestrzeni pośród setek ludzi, by znaleźć potrzebną nam torbę 
ziemniaków, pudełko płatków śniadaniowych i jogurt stanowi 
pewną niedogodność. Na szczęście nadal jest wiele sklepików 
rodzinnych, a w wielu z nich jest znakomita energia. Łatwiej się 
w nich robi zakupy i chociaż czasem mają uboższy asortyment, 
to nadrabiają owe braki odprężającą atmosferą. Oczywiście jeśli 
jesteś taki jak ja i musisz co tydzień robić zakupy dla rodziny 
w dużym markecie, to dobrym pomysłem jest, by mieć w zana-
drzu magiczny plan gry, który uchroni cię przed ewentualnym 
szaleństwem zakupowym. 

Czarownicy są z natury ludźmi bardziej wrażliwymi mental-
nie i chociaż ma to wiele zalet, to owa wrażliwość może stano-
wić trudność podczas przebywania w dużym tłumie. Większość 
czarownic i czarowników, których znam unika z tego powodu 
dużych skupisk ludzkich; jest to również przyczyną, dla której 
zakupy w hipermarketach mogą być tak stresujące. Mi osobiście 
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pomaga wykształcenie pewnej rutyny dotyczącej zakupów, jak 
na przykład zakupy w godzinach zmniejszonego ruchu. Zawsze 
też dzień wcześniej sporządzam sobie listę zakupów i staram się 
umieszczać na niej produkty w takiej kolejności, w jakiej znajdę 
je w sklepie. Byłem w nim tyle razy, że mogę sobie w głowie 
odtworzyć rozkład półek, co pomaga mi w spisywaniu mojej 
listy. Niesamowitym doświadczeniem było kiedy pierwszy raz 
poszedłem do marketu i prawie nie było w nim ludzi. Super-
markety są często otwarte dwadzieścia cztery godziny na dobę 
i pewnego razu z konieczności poczynienia małych zakupów 
zawitałem do sklepu o jedenastej w nocy. Wszedłem do mar-
ketu i okazało się, że był opustoszały niczym miasto widmo. 
Było w  nim pusto i  cicho. Jedynymi ludźmi w  sklepie byli 
pracownicy. Robienie zakupów w gigantycznym, praktycznie 
pustym markecie było przezabawnym doświadczeniem. Jednak 
ze względów bezpieczeństwa bardziej sensowne są zakupy we 
wczesnych godzinach rannych, między szóstą a dziewiątą, kie-
dy to w sklepie jest niewielu ludzi, niż zakupy koło północy czy 
później, ale tak czy inaczej w porach tych sklepy są zdecydowa-
nie mniej zatłoczone.

Kiedy sklep nie jest pełen ludzi, łatwiej jest powoli, swo-
bodnie przeglądać produkty. Wówczas można znaleźć całą 
masę nowych rzeczy do wypróbowania. Aż do zeszłego roku, 
nigdy wcześniej nie próbowałem komosy ryżowej, a teraz ją 
uwielbiam. Trafiłem na nią pewnego dnia, kiedy market nie 
był zatłoczony i mogłem się sobie swobodnie rozglądać. Jeśli 
tylko masz czas, a wokół nie tłoczą się setki ludzi, to zakupy 
mogą być prawdziwą frajdą. Nie chodzi mi o to, że ludzie są 
źli czy że jeśli robimy zakupy w tłumie, to ludzie są nieprzy-
jaźni. Mam na myśli to, że znaczna część stresu jaki wielu 
ludzi czuje podczas zakupów ma swoje źródło w otaczającej 
energii mentalnej dużych grup ludzkich. Czarownik i  me-
dium odczuwają taką pozbawioną harmonii energię bardziej 
niż zwykły człowiek. 
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Będąc zwyczajną osobą z dość napiętym grafikiem zajęć, 
zazwyczaj robię zakupy w  godzinach zwiększonego ruchu. 
Domyślam się, że większość z nas znajduje się w podobnej 
sytuacji. Jednakże dobrą obroną przed mentalnym pandemo-
nium tłumu jest ochrona. W swojej książce Spellcasting for 
Beginners, w rozdziale dotyczącym magii werbalnej i tworze-
nia mentalnych tarcz ochronnych zamieściłem pewne zaklę-
cie. Zamieszczam je także tutaj, ponieważ dobrym pomysłem 
jest otoczyć się magicznym polem bezpieczeństwa, co pomo-
że zablokować cały ten potencjalny chaos. Zaklęcie to należy 
rzucić zanim wyruszymy do supermarketu.

Ochrona
Jeśli czujesz, że potrzebujesz ochrony, wizualizuj siebie oto-
czonego bańką białego światła, które kondensuje i gęstnieje 
tworząc lśniącą, lustrzaną kulę, która odbija wszelkie nie-
bezpieczeństwa i  negatywne energie. Podczas wizualizacji 
powtarzaj sobie:

Tarczo mocy, chroń mnie przed krzywdami,
Przed niebezpieczeństwem, złem i burzami;

Lustrzana mocy, siło lśniąca jasnością
Ochroń mnie swoją magiczną światłością.

Zaklęcie to naprawdę pomaga, chociaż czasem trzeba je 
powtórzyć kilkakrotnie jeśli tłum jest zbyt duży. Ostatnim 
razem gdy wybrałem się na zakupy, towary były akurat roz-
ładowywane na półki, więc musiałem cicho powtórzyć to 
zaklęcie cztery razy podczas chodzenia sklepowymi alejkami.

Innym podobnym zaklęciem wspomagającym nas podczas 
zakupów jest coś, co lubię nazywać Kulą Przeciw Niepoko-
jom. Zaklęcie to przydaje się wówczas, gdy zapomnisz utwo-
rzyć ochronną tarczę przed wejściem do sklepu, a niepokój 
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już się pojawi. Tak samo jak powyżej, możesz je powtarzać 
tyle razy, ile potrzebujesz.

Kula Przeciw Niepokojom
Znajdź sobie miejsce, w którym możesz się na chwilę zatrzy-
mać i wyobraź sobie cienkie pasmo chłodnego, połyskujące-
go elektrycznie, niebieskiego światłą spływającego na ciebie 
z góry i wkraczającego w twoje ciało poprzez czubek głowy. 
Wyobraź sobie, iż ta świetlna nić podąża dalej ku dołowi 
przechodząc przez środek twego ciała aż do stóp. A  teraz 
wyobraź sobie jak ta nić rozszerza się wypychając z  ciebie 
cały stres i niepokój. Ujrzyj to błękitne światło jak rozchodzi 
się na wszystkie strony i staje się kulą otaczającą twoje ciało, 
a ty sam czujesz się w pełni oczyszczony z lęków, niepokojów 
i  wiesz, że jesteś chroniony przed jakimikolwiek dalszymi 
mentalnymi zakłóceniami. Aby przypieczętować zaklęcie, 
zaintonuj do siebie:

Stres odrzucony, wygnany niepokój,
Powraca i zostaje przy mnie tylko spokój.

Kluczowe tu jest początkowe wyobrażenie sobie jak najcień-
szej nitki, tak by rozszerzając się mogła wypchnąć z ciebie wszel-
ki niepokój pozostawiając cię spokojnym i pokrzepionym. 

Aby wspomóc się w rzucaniu tych dwóch zaklęć, przeczy-
taj proszę kolejną sekcję tej książki. Porusza ona zagadnienia 
dotyczące poszczególnych kroków w rzucaniu zaklęć, takich 
jak medytacja, wizualizacja, projekcja, chronometraż, kolory, 
rozważania etyczne itp., i powinna dać ci solidne podstawy 
filozofii magicznej. Jeśli jednak posiadasz już w  tym obsza-
rze pewne doświadczenia, możesz ominąć tę część książki 
i przejść do sekcji 3 lub po prostu pobieżnie przejrzeć kolejne 
dwa rozdziały. Osobiście w książce tej chciałem powtórzyć 
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pewne podstawy, spojrzeć na nie krytycznym okiem, a także 
wziąć pod uwagę spojrzenie innych ludzi na kwestię rzucania 
czarów. Uważam, że zawsze warto odświeżyć podstawy, bo-
wiem pobudza to do myślenia.
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Wywary
Uzdrawianie… cóż za wspaniałe zastosowanie dla magicz-
nego wywaru! Jak wspominałem wcześniej, kociołek wypeł-
niony bulgoczącym magicznym eliksirem to coś, co osobiście 
uwielbiam, ale nie musisz używać kociołka; wystarczy zwykły 
kuchenny garnek. Istnieje kilka przepisów, które bardzo łatwo 
przyrządzić, by wspomóc ogólny dobry stan zdrowia, odzy-
skać siły po chorobie, a nawet pozbyć się niektórych dolegli-
wości. Pierwszy rodzaj napoju można warzyć i pić regularnie, 
aby podtrzymać i wzmocnić swoją ogólną kondycję ciała. 

Napar Dobrego Zdrowia
Miód jest substancją magiczną, cytryna jest oczyszczająca 
i związana z energią lunarną, imbir jest dobry na trawienie, 
a herbata ma wiele dobroczynnych właściwości. Z połącze-
nia tych wszystkich składników uzyskujemy wspaniałą, wita-
lizującą kombinację.

1 łyżka miodu
½ cytryny
1 niewielka szczypta imbiru
1 torebka herbaty
1 szklanka wody

Podgrzej wodę i  zaparz herbatę w  sposób, jaki lubisz. Na-
stępnie przelej nieco herbaty do filiżanki i wyciśnij do niej 
sok z połówki cytryny; użyj sitka, by do filiżanki nie wpadły 
nasiona owocu. Dodaj miód i niewielką szczyptę imbiru. Na-
prawdę upewnij się, że jest niewielka – dosłownie odrobina 
– ponieważ zbyt wiele imbiru może być przytłaczające. Wy-
mieszaj, by składniki się połączyły. Na koniec ujmij filiżankę 
w dłonie i prześlij naparowi energię. Skoncentruj w naparze 
swe pragnienie dobrego zdrowia, a  następnie wypij go na 
zdrowie.
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Napar uzdrawiający
Zioła w  tym przepisie nie tylko użyczają naparowi swoich 
właściwości fizycznych i odżywczych, co wpływa na ogólny 
stan zdrowia, ale także nie szczędzą magicznych własności 
uzdrawiających.

2 łyżki rozmarynu
2 łyżki mięty ogrodowej
1 łyżeczka szałwii
1 łyżeczka tymianku
½ cytryny
1 łyżka miodu
2 szklanki wody

Podgrzej wodę prawie do osiągnięcia punktu wrzenia (do 
momentu, gdy na dnie naczynia pojawią się małe bąbelki), 
a następnie zdejmij z ognia. Dodaj zioła, przykryj i pozwól 
naparowi „naciągnąć”. Studź go przez dziesięć do trzyna-
stu minut, a potem przelej do filiżanki. Dodaj łyżkę miodu 
i używając sitka, by wyłapać nasiona, wyciśnij sok z połowy 
cytryny. Ujmij filiżankę z  napojem w  obie dłonie i  prześlij 
naparowi swoją energię z pragnieniem uzdrowienia. Powoli 
sącz napar i wizualizuj siebie silnego w dobrym stanie zdro-
wia. Jeśli chcesz możesz to powtarzać codziennie.

Tonik Żołądkowy
Tonik ten pomaga zwalczyć rozstrój żołądka. Mięta w tym 
przepisie została dodana głównie po to, by stłumić smak in-
nych ziół, ale jeśli o to nie dbasz, możesz użyć jej w mniejszej 
ilości lub całkowicie ominąć ten składnik, zachowując przy 
tym pełną skuteczność toniku.

1 łyżeczka suszonego majeranku
1 łyżeczka suszonego tymianku
1 łyżeczka suszonej szałwii
1 łyżka suszonej mięty
2 szklanki wody
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Podgrzej wodę niemal do jej punktu wrzenia. Dodaj zioła, 
przykryj i  zdejmij z  ognia. Pozwól naparowi stygnąć przez 
przynajmniej dziesięć minut. Dosłódź, jeśli chcesz i  wypij 
powoli, by poczuć ulgę od dolegliwości.

Wywar do Kąpieli Uzdrawiającej
1 łyżka anyżu
3 liście laurowe
1 ząbek czosnku
1 łyżka suszonej mięty
1 łyżka natki pietruszki
2 szklanki wody

Podgrzej wodę niemal do punktu wrzenia i dodaj zioła. Przy-
kryj i zdejmij z ognia. Pozwól płynowi stygnąć przez dziesięć 
minut, a  potem przecedź. Jak stosować: przygotuj kąpiel 
i dodaj do niej szklankę soli morskiej (opcjonalnie) jednocze-
śnie wlewając przyrządzony wywar. Wejdź do wanny i mocz 
się w niej, tak długo jak chcesz i staraj się przy tym wizualizo-
wać sobie siebie w dobrym stanie zdrowia.

Olejki
Magiczne olejki są świetne nie tylko do wspomagania magii 
świec i innych praktyk magicznych, ale są też dobrym sposo-
bem na odbiór magicznej energii bezpośrednio przez skórę 
zwłaszcza przy takich dolegliwościach jak ból mięśni, siniaki 
czy inne zranienia. Nigdy jednak nie aplikuj olejków na opa-
rzoną skórę, ponieważ ich składniki mogą działać drażniąco.

Olejek Uzdrawiający
1 łyżka rozmarynu
3 liście laurowe, pokruszone
1 łyżka mięty
½ szklanki oliwy z oliwek
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Zmieszaj zioła w miseczce i  naładuj je swoim pragnieniem 
wyzdrowienia. Wlej oliwę do małego garnuszka i dodaj do 
niej zioła. Zamieszaj. Postaw garnuszek na wolnym ogniu 
i podgrzewaj oliwę do chwili, gdy poczujesz w powietrzu za-
pach ziół. Gdy pojawi się aromat, zdejmij naczynie z ognia, 
przykryj i pozwól stygnąć przez przynajmniej pół godziny. Po 
ostudzeniu olejku, przecedź go i  zlej do butelki. Trzymając 
butelkę w dłoniach mentalnie (i emocjonalnie) przelej swo-
ją energię i  pragnienia do olejku, ładując go w  ten sposób 
uzdrawiającą siłą.

Nadzwyczajny Olejek Uzdrawiający
Ten olejek zwany jest nadzwyczajnym z  dwóch powodów: 
to bardzo silny olejek, który powinien być stosowany tylko 
w razie potrzeby i zawiera pewne składniki – a konkretnie 
tytoń – które, musisz to przyznać, są doprawdy interesujące 
(i to wcale nie ironia). Tytoń był w przeszłości stosowany do 
bardzo wielu magicznych celów, w tym do uzdrawiania, jed-
nakże dziś nie polecałbym żadnej z metod, które rekomendu-
ją palenie czy jakiekolwiek inne wchłanianie tego składnika. 
Jednakże stosowanie go w tej formie jest bezpieczną alterna-
tywą, o ile użyjesz jedynie odrobiny i to dopiero po przelaniu 
olejku do butelki, i o ile nie będziesz go używał do nacierania 
skóry. Nikt nie potrzebuje nikotyny wnikającej w skórę, to 
bynajmniej niczego nie leczy i  nie pomaga w uzdrawianiu. 
Olejku tego można jednak używać do namaszczania talizma-
nów i świec, by przyspieszyć gojenie ran i leczyć z niektórych 
poważnych chorób.

1 łyżka szałwi
3 „oczka” ziemniaczane
1 łyżka rozmarynu
1 łyżka tymianku
1 szczypta tytoniu
1 szklanka oliwy z oliwek
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Naładuj zioła energią i  zmieszaj je w  niewielkiej miseczce 
(oprócz tytoniu). Przelej olejek do małego rondelka, dodaj 
zioła (i ponownie – z wyjątkiem tytoniu), a następnie podgrze-
waj na małym ogniu aż poczujesz unoszący się w powietrzu 
aromat ziół. Pozwól mu ostygnąć, a potem przecedź i wlej do 
butelki. Wówczas dodaj do butelki małą szczyptę tytoniu i tak 
przygotowany olejek naładuj energią intencji uzdrowienia, 
wizualizując przy tym czerwono-pomarańczowe światło.

Pamiętaj, że rzucanie zaklęć, nawet zaklęć uzdrawiających, 
na innych ludzi jest nieetyczne, jeśli nie masz na to ich zgody. 
Nikt nie powinien samowolnie używać magii wobec innych, 
nawet jeśli celem jest szczytne uzdrowienie. Podejmowanie 
działań wbrew cudzej wolnej woli jest niebezpieczne i może 
wywołać magiczną negatywną reakcję zwrotną, nie mówiąc 
już o tym, że takie działanie może zakłócić przebieg i przy-
szły kierunek życia danej osoby. Zanim zaczniesz stosować na 
kimś magię, zawsze pytaj o pozwolenie. Jeśli nie jest to moż-
liwe, bezpiecznym wyjściem jest przesłanie tej osobie ogólnej 
energii w formie jasnego, białego światła wraz z intencją, że 
jeśli ją podświadomie zaakceptuje, to uda się ona tam, gdzie 
jest najbardziej potrzeba. Przesyłanie energii w  ten sposób 
może wspaniale wzmocnić siłę tej osoby i pomóc jej w pro-
cesie powrotu do zdrowia. Jeśli jednak masz już czyjąś zgodę 
na magiczną ingerencję lub zamierzasz użyć magii na sobie, 
to stoi przed tobą pełen wachlarz możliwości zastosowania 
magii w celach uzdrawiających.

Zaklęcia dla olejków uZdrawiających

Używanie w magii olejków otwiera przed tobą szereg opcji 
rytuałów takich jak namaszczanie ciała i magia świec. Pierw-
sze zaklęcie dotyczy leczenia chorób (w przeciwieństwie do 
leczenia zranień) i zostało stworzone jedynie w celu stosowa-
nia go wobec ludzi. Zaklęcie dotyczące uzdrawiania zwierząt 
zostanie podane oddzielnie.
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Podstawowe zaklęcie uzdrawiające z użyciem świecy
Uspokój się i  skoncentruj. Jeśli potrzebujesz, możesz wziąć 
oczyszczającą kąpiel wsypując do wanny szklankę soli. Po ką-
pieli weź białą świecę i  namaść ją Olejkiem Uzdrawiającym 
wizualizując przy tym osobę, która potrzebuje uzdrowienia, 
widząc ją idealnie zdrową, silną i w doskonałej kondycji. Ujrzyj 
jak czysta energia w postaci białego światła wnika do świecy 
i zostaje związana w wosku, by uwolnić się dopiero przy jej 
paleniu. Kiedy świeca będzie gotowa do zapalenia, ustaw ją na 
niskim stoliku i usiądź naprzeciw niego. Wizualizuj promień 
białego światła spływający z  góry, wnikający w  ciało osoby, 
którą chcesz uzdrowić. Zobacz jak ciało tej osoby napełnia się 
jasnym światłem i człowiek ten staje się w pełni zdrowy i silny. 
Kiedy poczujesz, że osiągnąłeś swój cel i osoba ta jest w pełni 
wzmocniona uzdrawiającą energią i światłością, zapal świecę, 
by aktywować swoje zaklęcie podczas następującej inkantacji:

Oczyść z blokad, pozbaw niemocy,
Przypłyń kaskadą uzdrawiająca mocy!
Potęgo duchowa, światła promieniu,

Napełnij tę osobę siłą w oka mgnieniu.
Dla dobra wszystkich, 

dla dobra jej/jego/mnie samego (w zależności
kogo dotyczy zaklęcie)

wedle mej woli, niechaj się stanie!

Podstawowe zaklęcie z użyciem świecy uzdrawiające zranienia 
To zaklęcie jest nieco bardziej precyzyjne, ponieważ jego ce-
lem są konkretne urazy, zatem nieco różni się od ogólnego 
przesyłania energii w celu uzdrowienia całego ciała. Dlatego 
też przed zastosowaniem tego rytuału, musisz dowiedzieć się 
jakiego rodzaju jest to uraz i gdzie jest umiejscowiony, tak, 
abyś mógł przesłać energię w odpowiednie miejsce. Kiedy już 
uda ci się to określić, będziesz gotowy, by zacząć.
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Przygotuj świecę w  kolorze czerwono-pomarańczowym 
lub jeśli nie będziesz mógł takiej znaleźć, przygotuj jed-
ną świecę czerwoną i  jedną pomarańczową. Jeśli używasz 
dwóch świec, naładuj obie czerwono-pomarańczowym świa-
tłem. Kolor ten jest bowiem barwą stosowaną przy leczeniu 
poważnych schorzeń i urazów i jest idealny do zastosowania 
w tego typu magii. 

Kiedy będziesz już gotowy, weź najpierw oczyszczającą 
kąpiel. Następnie postaw niezapaloną świecę lub świece 
na niskim stoliku. W  przypadku gdy korzystasz z  metody 
dwóch świec, umieść czerwoną świecę po lewej stronie stoli-
ka, a pomarańczową po prawej. Zapewni to przepływ ener-
gii w odpowiednim kierunku. Jeśli stosujesz magię na rzecz 
kogoś innego, umieść zdjęcie tej osoby lub jakiś osobisty 
przedmiot pochodzący od niej – może to być włos, skrawek 
paznokcia lub noszone ubranie itp. – na stoliku pomiędzy 
świecami (jeśli korzystasz z  dwóch świec) lub naprzeciw 
świecy (jeśli korzystasz z  jednej). Usiądź przed stolikiem 
i wprowadź się w stan medytacji. Kiedy będziesz gotów, wi-
zualizuj ranną osobę i ujrzyj jak zranioną część ciała otacza 
czerwono-pomarańczowe światło i  – to naprawdę bardzo 
ważne –zobacz tę część ciała w doskonałym stanie, w pełni 
sprawną i zdrową. Nie wizualizuj wcale procesu zdrowienia. 
Nie skupiaj się na tym procesie, lecz ujrzyj jego rezultat! 
Kiedy poczujesz, że energia osiągnęła szczyt, otwórz oczy 
i zapal świecę lub świece, by uwolnić energię zaklęcia. Jeśli 
stosujesz dwie świece, zapal najpierw świecę po lewej stro-
nie, a następnie tę po prawej. Po zapaleniu świec wypowiedz 
następujące zaklęcie:

Pomarańcz i czerwień w świetle zalśni nocą,
Przyniesie moc pełną siły oraz uzdrowienia.

Ciało, krew i kości wypełnione mocą,
Silne i idealne; nadszedł kres cierpienia. 
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Zaklęcie z użyciem świecy do uzdrawiania zwierząt
Ponieważ zwierzęta nie potrafią mówić, ich uzdrawianie może 
być trudne. W większości przypadków nie możemy się z nimi 
skomunikować, by dowiedzieć się co im dolega. A zatem naszą 
główną strategią będzie zaoferowanie im takiego uzdrawiania 
energetycznego, które będzie mogło pomóc przy każdym pro-
blemie zdrowotnym, bez względu na to jaki on jest. 

Po pierwsze, kiedy jakieś zwierzę (albo osoba) cierpi na 
poważne schorzenie lub ma złamaną kończynę, zabierz je/ją 
do lekarza. Uzdrawianie magiczne jest zwykle stosowane, by 
przyspieszyć proces zdrowienia po zastosowaniu odpowied-
nich medycznych zabiegów. Użycie ukierunkowanej, pełnej 
mocy energii jest znakomitym narzędziem do wspomagania 
ciała w odpieraniu infekcji i wzmacniania jego zdolności do 
samoleczenia, lecz spójrzmy prawdzie w oczy: jeśli kończyna 
jest złamana, trzeba założyć gips.

Istnieje niesamowicie prosty rytuał, który może pomóc 
zwierzęciu wyzdrowieć lub wyleczyć rany. Przede wszystkim 
będziesz potrzebować podstawowego Olejku Uzdrawiają-
cego oraz brązowej świecy. Potrzebne będzie także zdjęcie 
danego zwierzęcia oraz/lub pukiel jego sierści lub też pióra 
w przypadku ptaków. Jeśli owo zwierzę znajduje się w klatce 
czy akwarium, przeprowadź rytuał w tym samym pomiesz-
czeniu, w którym się ono znajduje. Zaleca się, by nie rzucać 
zaklęcia w pobliżu zwierzęcia, jeśli nie jest ono ujarzmione, 
np. nie znajduje się w klatce itp., ponieważ mogłoby strącić 
świecę i spowodować pożar.

Zanim zaczniesz, weź oczyszczającą kąpiel w  słonej wo-
dzie. Po kąpieli pójdź do pomieszczenia, w którym będziesz 
odprawiał rytuał, namaść świecę Olejkiem Uzdrawiającym 
i potrzymaj ją w dłoniach. Spojrzyj na zwierzę, jeśli jest obec-
ne w pobliżu, na jego fotografię lub kłak sierści albo pióra. 
Wizualizuj zwierzę całkowicie zdrowe, w idealnej kondycji. 
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W swoim umyśle zobacz jak otacza je jasne, brązowe świa-
tło o białych krawędziach. Ujrzyj jak zwierzę promieniuje tą 
energią i  jest niesamowicie szczęśliwe. Podczas wizualizacji 
przekaż uczucie radości i ulgi (jeśli to właśnie są te emocje, 
które chcesz poczuć, kiedy osiągniesz cel i zwierzę zostanie 
uzdrowione) wizerunkowi zwierzęcia. Kiedy będziesz gotów, 
otwór oczy, postaw świecę na stoliku i podczas zapalania jej, 
wymów zaklęcie:

Pióra, sierść, kości i krew;
Mój zwierzęcy przyjaciel zdrowieje,

Zdrów jest i cały, czuje siły zew,
Wzmocniony, wyleczony, światłem wnet jaśnieje!

Proszki
Proszki uzdrawiające można stosować do kilku różnych ce-
lów: przygotowania prostych świec ziołowych, usypywania 
kręgu podczas magii świec lub rozsypywania proszku, by 
stworzyć aurę uzdrawiającej energii. Proszki są bardzo łatwe 
do sporządzenia i dobrze je mieć pod ręką jako proste, wy-
godne artefakty magiczne gotowe do użycia w każdej chwili.

Proszek Uzdrawiający
1 łyżka szałwi
2 łyżeczki majeranku lub oregano
2 łyżeczki mięty
1 łyżka skrobi kukurydzianej

Naładuj każde z ziół pragnieniem uzdrowienia i utrzyj każde 
z osobna zanim połączysz je ze skrobią. Kiedy dodasz skrobię 
kukurydzianą, gotowy proszek przesyp do butelki i poświęć 
go jednemu celowi – uzdrawianiu.
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Magia często jest przez nas postrzegana jako coś, z czego mogą korzystać jedy-
nie wybrańcy, obdarzeni niezwykłymi mocami oraz osoby przez dziesięciolecia 
zgłębiający jej niuanse. Same składniki potrzebne do „rzucania czarów” jawią 
się nam natomiast jako produkty drogie i  ekskluzywne. Tymczasem magiczny 
pierwiastek jest dostępny dla wszystkich, a korzystanie z niego może być tańsze 
niż mógłbyś to sobie wyobrazić.

W książce znajdziesz dokładne instrukcje jak wykonywać proste, a zarazem sku-
teczne rytuały magiczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. 
Ten podręcznik wyjaśnia, jak sporządzić napary, mikstury i magiczne olejki ko-
rzystając z tanich składników, które możesz zakupić w dowolnym sklepie.

Michael Furie dobrze wie o  czym pisze, ponieważ sam praktykuje magię od 
ponad osiemnastu lat. Dzięki tej książce zaznajomi Cię z podstawami magii, 
a także powiązanej z nią etyki, medytacji, chronometrażu stosowanego podczas 
rzucania zaklęć oraz technik ładowania przedmiotów intencją. Podane w książ-
ce rytuały zapewnią Ci harmonię, zdrowie, miłość, ochronę, oczyszczenie 
i wzmocnią zdolności metapsychiczne. Poznasz również zaklęcia zapewniające 
szczęście i finansowy dobrobyt.

Magia jest bliżej niż myślisz.


