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Dedykacja

Dedykuję tę książkę tym wszystkim, którzy trzymają ją 
w dłoniach – tym, którzy wierzą, że jest coś więcej niż tylko 
to, czego doświadczamy na płaszczyźnie fizycznej, i również 
tym wszystkim, którzy są żądni przygód oraz są pod wpły-
wem Księżyca i jego pozytywnej energii. To Wy jesteście 
poszukiwaczami i badaczami. Bez względu na to, ile macie 
lat, jesteście głosem nowej epoki... jesteście prawdziwą ma-
gią w życiu.
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Podziękowania

Są takie osoby, którym nie jestem w stanie dostatecznie po-
dziękować, i jedną z nich jest Claire Gerus, redaktor mojej 
książki. Jej wyrażam swoją wdzięczność i miłość. A także 
Laurze MacLaughlin, Kate McBride i przede wszystkim 
Adams Media za podjęty przez nich wysiłek, aby ta książka 
odpowiadała potrzebom czytelników.

Naturalnie mojej mamie Rosemarie, która zawsze uważa-
ła, że jestem wspaniała, ale inna!

Mojej siostrze Marie za jej badanie i wgląd w to, co me-
tafizyczne. Moim siostrzeńcom Danielowi i Johnny’emu 
Frendenom za ich przemyślenia pełne błogosławieństw.

Adrianowi Volneyowi za jego cierpliwość i takt, gdy re-
alizowałam swoje pasje, i za zrozumienie, dlaczego musia-
łam mieć księżycowy okrąg w naszym ogródku! Dzieciom 
Volneya za ich uśmiechnięte twarze i radosne usposobienie.

Specjalne podziękowania dla Patty Volz, drogiej przy-
jaciółki, która bezinteresownie wniosła swoją oprawę ar-
tystyczną na te strony. Praca świetnie wykonana i dar od 
Boga! Tak się cieszę, że się realizujesz w tym, co robisz.

Denise Satter… okładka wygląda wspaniale (okładka ory-
ginału)! Sprawiłaś, że książka ożyła.

Laurze Nelson… ponad dwadzieścia lat temu myślałam, 
że jesteś najwspanialszą osobą, którą dane mi było poznać. 
Po dziś dzień ta prawda pozostaje niezmienna.

A, także…
Dave’owi Sternowi... który jest zawsze moją latarnią mor-

ską podczas burzy w moim życiu.
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Debi Albert, przyjaciółce, która wspierała mnie bezwa-
runkowo i zawsze życzyła mi sukcesu.

Rogerowi Goffowi… jak zawsze, Twoje słowa mądrości 
i wiedzy zrobiły różnicę.

Kathy Greager… prawdziwej obrończyni Księżyca i mojej 
ulubionej Rybie1.

Inger Svenson… Twoja szwedzka energia i wgląd w moją 
pracę oświeciły mnie.

Patowi Samuelsowi… za Twoje bezcenne komentarze 
i zainteresowanie rzeczami, które są nowe dla Ciebie.

Raheliowi… który przypominał mi, bym trzymała wszyst-
ko w okręgu.

Joe’owi Lubowowi… aniołowi w przebraniu.
Mike’owi Seery’emu… zwykła rozmowa z Tobą zachęca 

mnie do działania i daje mi pewność siebie w tym, co robię.
Carolyn Drogan… „Myślę o tobie częściej, niż wiesz. 

Namaste”.
Brandi Keown… sprawiasz, że stan Wirginia błyszczy.
Frankowi Smithowi… którego łódź mieszkalna była 

moim noclegiem, gdy pisałam większość tej książki.
Błogosławieństwo dla: Roberta Irwina, Brendy Brock, 

Charlotte, Desmonda i Andrew Campbella.
Wszystkim moim klientom i przyjaciołom, którym po-

dziękowałabym indywidualnie, gdyby tylko nie było ograni-
czenia przestrzeni w książce.

Na koniec pragnę podziękować esencji wszystkich mi-
strzów, którzy wznieśli się na wyższy poziom egzystencji 
za ich codzienne przewodnictwo, które otrzymuję od nich 
podczas medytacji.

1 Znak zodiaku (przyp. tłum.).
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Wstęp

Nadano mi imię po bogini Księżyca, Dianie. Mimo to, tak 
jak inne dzieci, podczas dorastania nie zwracałam większej 
uwagi na naszego bliskiego niebiańskiego sąsiada. Później, 
mniej więcej dziesięć lat temu, moja przyjaciółka, która pra-
cowała w policji, pokazała mi, że około pełni Księżyca jest 
zwykle więcej telefonów alarmowych. Wtedy zaczęłam się 
zastanawiać nad tym, jaki on ma wpływ na moje życie.

Prowadziłam dziennik przez wiele lat. Pewnego ambitne-
go dnia przejrzałam swoje wcześniejsze wpisy i ku mojemu 
zdziwieniu, odkryłam głęboki związek między fazami Księ-
życa a ważnymi wydarzeniami z mojej przeszłości. Udane 
projekty czy romanse zaczynały się, kiedy Księżyc był w no-
wiu, a większość negatywnych zdarzeń z mojego życia miała 
miejsce, kiedy był on w pełni. Diety nigdy nie działały, gdy 
Księżyc był przybywający, ale za to kwitł biznes.

Mój rozwód (odbył się bez konfliktów czy wrogości) roz-
począł się, kiedy Księżyc był ubywający. Moja intuicja była 
dokładniejsza przy pełni, a energia malała, kiedy był nów. 
Zafascynowana tym zjawiskiem, rozpoczęłam badania i eks-
perymentowałam z technikami, aby uzyskać korzyści z tego 
nowego odkrycia. Kiedy już odnalazłam te, które działały na 
mnie, oczywistym krokiem było sprawdzenie, czy podziała-
ją one na innych.

Od ponad dwudziestu lat udzielam „intuicyjnego doradz-
twa”. Przez cały ten czas często używałam faz Księżyca, by 
pomóc moim klientom wziąć życie we własne ręce. Przed-
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stawiałam im rytuały, dzięki którym mogli stać się lepszymi 
ludźmi, nie czyniąc krzywdy innym. Chociaż, technicznie 
rzecz biorąc, nigdy nie prowadziłam tych rytuałów, można 
je uznać za zaklęcia… Księżycowe zaklęcia.

Sceptyczny?
Pozwól, że opowiem ci o jednej z moich klientek i o jej 

bracie, który pewnego wieczoru spotkał się z nami na ko-
lacji. Ten dżentelmen przez całą noc nie mówił o niczym 
innym, jak tylko o sobie. Był on zdecydowanie nieszczęśliwy 
i wyjątkowo sfrustrowany brakiem zatrudnienia.

Zapytałam go, podczas której z faz Księżyca zaplanował 
swoje rozmowy kwalifikacyjne. Przewrócił tylko oczami 
i pomrukując, powiedział: „Patrzenie na Księżyc nie sprawi, 
że dostanę pracę”.

Uśmiechnęłam się i odpowiedziałam: „Widzę, że masz ze 
sobą swój terminarz, więc tak tylko dla zabawy przejrzyjmy 
daty spotkań o pracę z twoich ostatnich trzech miesięcy”. 
Zgodził się opornie.

Nie było dla mnie żadną niespodzianką, kiedy zobaczyłam, 
że jego poprzednie spotkania miały miejsce podczas Księży-
ca ubywającego – czasu odpuszczania… a nie rozpoczynania 
nowych przedsięwzięć. Kiedy mu to tłumaczyłam, dalej był 
sceptyczny i niezainteresowany.

Później nadmienił, że będzie miał kolejną rozmowę w tym 
tygodniu. Wiedziałam, że Księżyc wciąż był ubywający. Za-
pytałam go, czy mógłby ją przełożyć do czasu, aż Księżyc 
będzie przybywający (idealny czas na poszukiwanie pracy).

Po usilnym nakłanianiu przez siostrę przystał na to. Dzień 
przed przełożoną rozmową (znów głównie dzięki namowom 
siostry) nasza trójka przeprowadziła zaklęcie grupowe na za-
trudnienie – to samo, które znajdziesz w tej książce.
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Następnego dnia podczas spotkania powiedziano mu, że 
nie nadaje się do tej pracy. Popędził prosto do domu i od 
razu do mnie zadzwonił. Brzmiał prawie jak szczęśliwy 
człowiek. Powiedział mi: „Byłaś w błędzie” (lub słowa, które 
miały taki oddźwięk), „ten Księżyc i te zaklęcia nie mają żad-
nych supermocy”.

Następnego ranka mężczyzna, z którym miał rozmowę 
poprzedniego dnia, skontaktował się z nim i okazało się, 
że mają tam wolne inne stanowisko, do tego z lepszym 
wynagrodzeniem. Brat mojej klientki przyjął tę pracę… ale 
odmówił przyznania, że to mogło mieć coś wspólnego z za-
klęciem, które przeprowadziliśmy.

Niemniej jednak nagle zdecydował się wspomnieć, że od 
ponad dwóch lat nie ma dziewczyny. Czyżby on, w rzeczy sa-
mej, robił aluzję dotyczącą zaklęcia, które mogłoby mu pomóc 
w odnalezieniu drugiej połówki? Nie, na pewno nie, Panie 
Niedowiarku! Z uśmiechem opowiedziałam mu o zaklęciach 
miłosnych. Znów zgodził się je wypróbować, ale tylko po to, 
„by dowieść raz na zawsze, że to wszystko jest nonsensem”.

Poczekał, aż Księżyc będzie w nowiu (odpowiednia faza, by 
podjąć nowy romans) i wyrecytował zaklęcie, kiedy był sam.

Następnego wieczoru znalazłam na sekretarce kolejną 
sarkastyczną wiadomość od niego, mówiącą, że nie udało 
mu się spotkać miłości życia, i że te wszystkie zaklęcia to 
strata jego czasu i wysiłku. Oddzwoniłam i wytłumaczyłam 
mu, że zazwyczaj, aby zaklęcia zadziałały, potrzeba więcej 
czasu niż tylko jeden dzień. Nie pomyślałam, że parę dni 
to według niego proszenie o wiele, tym bardziej że on sam 
czekał już dwa lata.

Pan Niedowiarek na wyprzedaży rzeczy używanych po-
znał panią, którą ostatecznie poślubił. Ostatnio słyszałam, 
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że radzą sobie dobrze i chcieliby wiedzieć, czy mam jakieś 
sugestie na zaklęcie dotyczące nowego domu i rodziny! 

W książce, którą trzymasz teraz w dłoniach, przedsta-
wiam w zarysie ten sam rodzaj prostych zaklęć i technik, 
które pomogły Panu Niedowiarkowi w osiągnięciu jego 
życiowych celów. Używana w połączeniu z energią do-
starczoną przez pięć podstawowych faz Księżyca (nowy 
Księżyc, Księżyc przybywający, pełnia, Księżyc ubywający 
i nów), może ci pomóc w przezwyciężaniu wyzwań, które 
życie przed tobą stawia.

Starożytne cywilizacje bardzo szanowały moc Księżyca: 
siano uprawy zgodnie z jego fazami, składano mu hołd pod-
czas niezliczonych rytuałów i sławiono go na uroczystych 
świętach urządzanych na jego cześć.

Nawet dzisiaj, kiedy znamy jego moc na bardziej praktycz-
nym poziomie (przyczyna odpływów i przypływów oceanu 
oraz wpływ Księżyca na kobiecy cykl menstruacyjny), pozo-
stajemy zafascynowani i zaintrygowani tajemnicą i pięknem 
pełni Księżyca na nocnym niebie.

Dzisiaj to praktycznie niemożliwe, aby zrozumieć jakąkol-
wiek publikację na temat użycia faz Księżyca bez podstawo-
wej wiedzy astrologicznej. Mam wielki szacunek dla The Zo-

diac i ogromu informacji, z którego każdy może czerpać, ale 
nie każdy ma czas na jego studiowanie czy praktykowanie.

Księżycowe zaklęcia koncentrują się na zrozumieniu pię-
ciu podstawowych faz Księżyca i ich zastosowaniu w two-
im życiu, ale nie opierają się mocno na astrologii. Zaklęcia 
pozwolą ci się zrelaksować i spojrzeć na życiowe wyzwania 
z większą jasnością, a także osiągnąć odmienny stan świado-
mości. Dzięki wykorzystywaniu tego poziomu świadomości 
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odnajdziesz ogrom informacji, który cię pokieruje i da ci 
zdolność do wykonywania tego, co inni mogliby zwać magią.

Nadal sceptyczny?
Myślę, że warto spróbować technik z tej książki, choćby 

dla szansy na spokój wewnętrzny i szczęście. Możesz od-
mienić swoje życie. W najgorszym przypadku spędzisz kilka 
nocy, patrząc na nasz piękny Księżyc.

Jak używać tej książki

Zanim zaczniesz jakiekolwiek zaklęcie, przeczytaj sekcję 
zatytułowaną „Przygotowania”. Zapoznaj się z ogólnymi po-
jęciami tam zawartymi, takimi jak: kiedy, gdzie i jak rzucać 
zaklęcie. Przekartkuj także rozdział o wzmacniaczach magii 
– dodatkowe informacje tam zawarte pomogą ci się zrelak-
sować i o wiele łatwiej osiągnąć odmienny stan umysłu.

Schematy pokażą ci różne umiejscowienia w zależności od 
tego, czy to zaklęcie dla pojedynczej osoby, czy grupy. Jeśli 
przeprowadzasz zaklęcia grupowe, ta sekcja jest bardzo waż-
na. Przeczytaj ją dokładnie i daj sobie czas na zrozumienie 
sposobu, jak te sesje są przeprowadzane. Kiedy prowadzisz 
inne osoby, musisz być pewny, że masz pojęcie o tym, co 
robisz, bo w przeciwnym razie cały proces będzie miał słabą 
i chaotyczną energię, a ty utracisz zaufanie innych.

Następnie zajrzyj do spisu treści i znajdź zaklęcia, które 
cię najbardziej intrygują. Każde z nich sugeruje odpo-
wiednie wzmacniacze, układ magiczny do rzucania zaklęć 
i optymalną fazę Księżyca, podczas której powinno być ono 
przeprowadzane.
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Jeśli odkryjesz coś, co ci nie odpowiada w jednym z zaklęć, 
nawet jeśli to tylko pojedyncze słowo czy fraza, to zmień je, 
byś czuł się swobodnie.

Kalendarz księżycowy ukazuje ci codzienny obraz faz 
Księżyca, zaczynając od pełni. Użyłam ogólnego formatu 
przechodzenia faz z jednej w drugą, tak by był cały czas ak-
tualny. Rozpocznij od pełni Księżyca i śledź go przez całą 
dalszą drogę.

Nie zmuszaj się do zapamiętania detali, takich jak: jakiego 
koloru świecy użyć czy który z kamieni szlachetnych najlepiej 
się nadaje w twojej sytuacji. Po to masz tę książkę. Odwołuj się 
do niej tak często, jak tylko chcesz. Nie musisz zapamiętywać 
ulubionych zaklęć. Jeśli nie chcesz wszędzie targać całej książki, 
zrób kopię zaklęcia, którego często używasz, i noś ją przy sobie. 
Przede wszystkim daj sobie czas i nie przyspieszaj procesu.

Ta książka nie promuje specyficznego systemu przekonań 
i nie wymaga rozległej wiedzy magicznej. Jest to bezwy-
znaniowe, duchowe podejście. Wymaga tylko, byś wierzył 
w Boga lub Siłę Wyższą czy równowagę Natury. Zaklęcia 
czy rytuały są mieszaniną różnych systemów wiary i róż-
nych rytuałów. Niektórzy nie wierzą w połączenie różnych 
wierzeń. Jednakże ja odkryłam, że połączenie wibracji z róż-
nych filozofii przynosi potężne wyniki. W rzeczy samej, 
książka, którą trzymasz teraz w dłoniach, jest wynikiem 
zaklęcia księżycowego, które przeprowadziłam!

Inne książki na dzisiejszym rynku, które zajmują się księ-
życowymi rytuałami i jego mocą, dzielą się na dwie katego-
rie: te, które polegają na astrologii, i te napisane przez ludzi 
praktykujących Wiccę, religię Natury.

Aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób astrologiczne znaki 
oddziałują na fazy Księżyca, potrzeba rozległego wytłuma-
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czenia, czym jest astrologia sama w sobie, i wiary w jej prze-
wodnie zasady. Książki, które traktują Księżyc z tej perspek-
tywy, są zazwyczaj podzielone: najpierw koncentrują się na 
astrologii, a później − na Księżycu.

Te książki, które przedstawiają Księżyc jako centrum 
wierzeń pogańskich czy wiccan, również wyjaśniają te dwa 
główne tematy oddzielnie. Nie chcę przez to powiedzieć, że 
z takimi przekonaniami jest coś nie tak − ich duchowe ko-
rzenie, koncentrowanie się na naturze i intencje są szczere. 
Chociaż odnajdziesz w tej książce podobieństwa do niektó-
rych wiccańskich wierzeń, nie jest ona o nich, nie jest też 
księgą czarów. To prawda, że nazywam te rytuały zaklęcia-
mi, ale nikt nie powinien z tego powodu czuć się urażony 
czy zaniepokojony. Jest to jedynie chwytliwe słowo, dzięki 
któremu mogę wytłumaczyć twoje zwracanie się z dodatko-
wą prośbą do Wszechświata czy Boga. Samo słowo zaklęcie 
może być łatwo zastąpione przez ceremonie Księżyca, obchody 

Księżyca czy święte rytuały Księżyca.
Wiele religii ma swoje wersje rytuałów wykorzystujących 

takie przedmioty, jak świece, kadzidła, posążki czy woda 
święcona. Użycie koloru i tego, co on sobą reprezentuje, jest 
także istotne w niektórych grupach religijnych. Dlatego też 
to, co nazywam zaklęciem, nie różni się zbytnio od modli-
twy do ulubionego świętego w blasku świec przy domowym 
ołtarzu z wodą święconą.

Nigdy nie osądzałam niczyich przekonań. Mam wrażenie, 
że wszyscy ci, którzy wierzą w siłę wyższą, szanują siebie 
nawzajem i planetę oraz nie krzywdzą celowo innych, odpo-
wiedzą przed tą samą Boskością. Mam nadzieję i modlę się 
o to, że któregoś dnia wszystkie religie będą szanować siebie 
nawzajem i przyznają, że to próżność − wierzyć, że jedna 



Księżycowe zaklęcia20

konkretna religia jest tą jedyną prawdziwą. Zjednoczmy się 
i kochajmy siebie nawzajem. Czyż to nie jest podstawą wiary 
każdej religii na ziemi? Przynajmniej mają tę cechę wspólną.

Moim zdaniem przeprowadzanie tych zaklęć nie kłóci się 
z niczyją religią czy poglądami. To tylko eksperymentowa-
nie z wibracją, energią, żywiołami i zwracaniem się do pod-
świadomości. To również silne wołanie o pomoc do czegoś 
lub kogoś, w kogo wierzysz, że jest naszym stwórcą.

Każdy może zabrać się za tę książkę i szybko zacząć z niej 
korzystać, by uzyskać dojście do Księżyca jako źródła siły 
i zmiany stylu życia na lepsze. Księżycowe zaklęcia odróżnia 
od innych książek to, że kładą one nacisk na pięć podstawo-
wych faz Księżyca, które z pewnością do pewnego stopnia 
poznałeś. Te fazy to pełnia, Księżyc ubywający, nów, nowy 
Księżyc i Księżyc przybywający. Szczegółowe informacje 
o nich można znaleźć w rozdziale zatytułowanym Kiedy 

przeprowadzać zaklęcie.
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4.

Dlaczego i jak przeprowadzać zaklęcia

Rzucanie zaklęcia jest równoznaczne z przeprowadza-
niem rytuału. Czy potrzebujesz zaklęć i rytuałów, aby 

dostać to, czego chcesz w życiu, lub aby sprawić, by rzeczy 
szły gładko? Odpowiedź brzmi: nie. Jeśli głęboko wierzysz 
i masz silny umysł, możesz stworzyć co tylko chcesz przez 
zaledwie pomyślenie o tym. Nie ma potrzeby używania ma-
gicznych narzędzi czy formuł, a także wszystkich tych rzeczy 
związanych z rzucaniem zaklęcia.

Zatem po co to robić? Jest wiele powodów. Dzięki prze-
prowadzaniu rytuału możesz zwrócić się do swojej pod-
świadomości. Ta czynność sama w sobie powoli przenosi 
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cię w inny stan świadomości lub trans, który umieszcza cię 
w ramie twojego umysłu, byś mógł lepiej się skoncentro-
wać na tym, czego poszukujesz. Ostatecznie rozwinie się to 
w mocną intuicję i siłę woli.

Zaklęcie rytualne rozpoczyna się od zgromadzenia narzę-
dzi magicznych, takich jak świece, kadzidła czy cokolwiek 
innego, co będzie potrzebne. Te narzędzia lub wzmacniacze 
zaklęć są symboliczne – pomagają twojej podświadomości 
i mówią ci, kiedy przejść ze świata fizycznego do świata 
magii. W chwili, gdy biorę do ręki nóż, którego używam 
podczas rytuałów (wiccanie nazywają go athame), czuję, jak 
przenoszę się do mistycznego środowiska. Zaś gdy umiesz-
czam świece w świeczniku, czuję, jak zmienia się energia 
w pokoju. Musisz być świadomy każdego uczucia i emocji, 
od początku do końca. Wszystko, co robisz w trakcie prze-
prowadzania rytuałów, musi za sobą nieść jakąś intencję, 
i musisz zrozumieć, że tworzysz wtedy zaczarowane miejsce 
do pracy nad swoimi zaklęciami.

Gdy rzucasz zaklęcie, zanurzasz się głębiej w swoją podświa-
domość i z każdym kolejnym krokiem oddalasz się od tego, co 
przyziemne. Zanim zaczniesz recytować słowa zaklęcia, jesteś 
już „naładowany” do tego stopnia, że wytwarzasz ogromną 
energię i jesteś całkowicie skupiony na tym, co chcesz zyskać.

Na przykład zaklęcie na zdobycie pożądanej przez cie-
bie pracy jest dużo potężniejszym wyborem niż siedzenie 
w domu i dumanie: „O rany, byłoby miło, gdybym dostał tę 
pracę jutro”. W tym momencie faktycznie wysyłasz wibracje 
na zewnątrz, które szybują przez kosmos, by urzeczywistnić 
twoją prośbę. Zwiększasz swoją energię.

Rytuały dają ci też możliwość zrobienia czegoś konstruk-
tywnego, zamiast zamartwiania się o różne rzeczy. Pewna 
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kobieta z Asheville w Karolinie Północnej, którą znałam, 
dowiodła tej racji. Starała się o pożyczkę w banku, która, 
delikatnie mówiąc, była „strzałem w ciemno”. To był piątek, 
a musiała zaczekać do poniedziałku, aż dostanie odpowiedź. 
Zadzwoniła do mnie w piątkowy wieczór i powiedziała, że 
chodzi w tę i z powrotem, je za dużo i czuje się jak wrak 
człowieka. Poleciłam jej więc zaklęcie. Całą sobotę zajęło 
jej zebranie potrzebnych rzeczy i w niedzielne popołudnie 
wreszcie przeprowadziła zaklęcie. Zanim się obejrzała, było 
już po weekendzie.

Zamiast użalać się nad swoją sytuacją, czuła, że robi coś, 
aby zyskać większą szansę na dostanie pożyczki. Nie była 
pewna, czy naprawdę wierzy w to, że zaklęcie zadziała, ale 
zarazem czuła, że było warte wysiłku, skoro i tak nie mo-
gła skupić się na niczym innym. Już to był dobry powód na 
przeprowadzanie rytuału.

W poniedziałek po południu zadzwonili do niej w sprawie 
pożyczki i powiedzieli jej, że ją otrzymała, ale tylko dlatego, 
że zdecydowali, że w jej przypadku zrobią wyjątek. Czy to 
była zasługa zaklęcia, czy tak czy inaczej to by się wydarzy-
ło? Uznała, że cokolwiek to było, zaklęcie z pewnością nie 
zaszkodziło. Pamiętaj o tym, że jeśli zamartwiasz się za dużo 
i zakładasz porażkę, to ją stworzysz. Ona zaś wykorzystała 
swoje rozgorączkowanie, by dostać to, czego chciała.

Niektórzy ludzie rzucają zaklęcia tylko dlatego, że są fajne. 
Jeśli przeprowadzasz zaklęcia z grupą, to wspaniały powód 
na zebranie się razem czy sposób na udzielenie się towarzy-
sko oraz na wykorzystanie twórczych talentów. To tworzy 
więzi. Osobiście biorę na poważnie rzucanie zaklęć i robię to 
dla czegoś więcej, niż tylko zabawa, ale nieczęsto je przepro-
wadzam. Jeśli już się zdecydujesz na rzucenie zaklęcia księ-
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życowego, powinieneś to zrobić tylko wtedy, gdy naprawdę 
tego potrzebujesz.

Nie rzucaj zaklęć za często. Powinno się to robić na spe-
cjalne okazje, a także jeśli masz konkretny powód i wtedy, 
gdy bierzesz je na poważnie.

Jak przytoczyłam wcześniej, nauczenie się, kiedy przepro-
wadzać zaklęcie księżycowe, jest sprawą najwyższej wagi. 
Planuj daleko naprzód i daj sobie dzięki temu całą przewagę.

Jak przeprowadzić zaklęcie: przygotowania

• Zdecyduj, jakie zaklęcie będziesz stosować. Jeśli piszesz 
swoje, zrób to przed dniem realizowania planu, jakiś 
dzień lub dwa dni wcześniej, w razie gdybyś chciał je 
zmienić po przemyśleniu.

• Upewnij się, czy masz wszystkie niezbędne narzędzia lub 
wzmacniacze. Nie chcesz przecież biec do sklepu godzinę 
przed przeprowadzaniem rytuałów. W dniu ceremonii 
powinieneś być tak zrelaksowany, jak to tylko możliwe.

• Zawczasu znajdź miejsce, gdzie będziesz tworzył swój 
układ magiczny.

• Wybierz ubranie i upewnij się, że jest czyste i gotowe do 
nałożenia.

• Uporządkuj swój terminarz, tak abyś nie był zabiegany.
• Jeśli rzucasz zaklęcie w domu, sprzątnij go, tak abyś nie 

był zdenerwowany, lub skoncentruj się na obowiązkach 
później.



Dlaczego i jak przeprowadzać zaklęcia 47

Dzień zaklęcia księżycowego: podstawowy porządek

1. Wyłącz wszystkie telefony, pagery i cokolwiek, co mo-
głoby odwrócić twoją uwagę.

2. Umieść zwierzęta domowe w innym pokoju, aby nie 
zakłócały ci spokoju.

3. Zabierz dzieci do opiekunki, jeśli ustaliłeś to wcześniej, 
lub poproś członków rodziny, aby ci nie przeszkadzali 
przez taką ilość czasu, ile sądzisz, że ci to zajmie. Uznaj 
pół godziny za absolutne minimum.

4. Weź prysznic lub kąpiel.
5. Weź swoje narzędzia magiczne i wzmacniacze i idź do 

miejsca przeprowadzania zaklęcia. Upewnij się, że masz 
zaklęcie ze sobą.

6. Jeśli masz zamiar słuchać muzyki podczas rytuału, może 
lepiej włącz ją, gdy będziesz wszystko przygotowywać.

7. Przesuń meble wokół, aby zrobić sobie więcej miejsca, 
które będzie ci potrzebne.

8. Połóż wszystkie narzędzia pod ręką.
9. Utwórz układ magiczny, dostosowując się do wskazó-

wek, i ułóż świece oraz kamienie szlachetne według 
schematu.

10. Zrelaksuj się i wyobraź sobie, że twoje ciało jest chronio-
ne przez jasne, białe światło. Widzisz, jak unosi się od 
palców stóp w górę, aż w stronę głowy. Nie tylko układ 
cię chroni, lecz i białe światło, które jest także dodatko-
wą ochroną przed negatywnymi wpływami z zewnątrz.

11. Usiądź i kiedy poczujesz, że nadeszła ta chwila, wypo-
wiedz zaklęcie. Może chciałbyś najpierw wsłuchać się 
w muzykę przez chwilę, zanim zaczniesz rzucać zaklę-
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cie, lub może masz ochotę na posiedzenie w ciszy, by się 
przygotować.

Od tego momentu poprowadzą cię konkretne kierunki 
zaklęcia. Może nimi być napisanie czegoś na papierze, picie 
wina lub soku z kielicha itp.
1. Gdy już ukończyłeś zaklęcie, posiedź sobie tak długo, jak 

ci będzie wygodnie. Zgaś wszystkie świece, otwórz układ 
magiczny, uwolnij i opuść go natychmiast (Sprawdź sek-
cję z układem magicznym).

2. Sprzątnij wszystkie wzmacniacze i ułóż rzeczy z powro-
tem na miejsce.
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8.

Przezwyciężanie problemów

Są dwa typy problemów, które mogą się pojawić podczas 
przeprowadzania zaklęcia, jeden z nich na tle umysło-

wym, a drugi – fizycznym. Umysłowy może wynikać z obaw 
dotyczących wierzeń religijnych czy strachu przed tym, co 
inni ludzie mogą o tobie pomyśleć. We wszystkich wie-
rzeniach nieodłącznie występuje jakiś rodzaj ceremonii czy 
rytuału. Nikt nie sugeruje, żebyś porzucił swoją religię, aby 
móc przeprowadzać te obrządki. To jest działanie, dzięki 
któremu możesz ulepszyć swoje życie. Moim zdaniem, nie 
krzywdzisz wtedy nikogo ani nikogo nie oszukujesz, nie 
popełniasz też bluźnierstwa. Jeśli ksiądz powie ci, że tak nie 
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można i przeciwstawiasz się Bogu w swoim rozumowaniu, 
to wybór należy do ciebie. Wierzę, że tylko podążasz drogą, 
która może cię poprowadzić w stronę procesu, który prze-
mówi do twojej podświadomości, co sprawi, że różne rzeczy 
mogą się wydarzyć.

Mam dobrych przyjaciół i klientów, którzy praktykują 
różne religie, począwszy od judaizmu, przez katolicyzm, 
do buddyzmu, i wszyscy używają zaklęć magicznych do 
ulepszenia swojego życia. Jednakże nie wychodzą do cen-
trum miasta, nie stają na skrzynce i nie krzyczą, by świat się 
dowiedział o ich osobistych praktykach. Doszli ze sobą do 
porozumienia w swoich umysłach i nie czują się winni ani 
nie mają o nic żalu.

Chciałam w ten sposób zaznaczyć, że to od ciebie zale-
ży, czy chcesz o tym z kimś podyskutować, ale ja ci tego nie 
sugeruję, jeżeli mieszkasz między ludźmi, którzy mogliby 
wzgardzić takimi poglądami. I to nie dlatego, że są one 
złe, ale dlatego, że niektórzy ludzie boją się tego, czego nie 
rozumieją.

Temat metafizyki jest kontrowersyjny. Jednym z naj-
większych dylematów, który słyszę od osób przeprowadza-
jących zaklęcia, jest posiadanie partnera czy jakiejś osoby 
w rodzinie, która nie akceptuje takich czynności. Czasami 
ci ludzie oczekują od ciebie, że będziesz myślał tak jak oni 
i nie eksperymentował ani nie próbował niczego nowego. 
To nie jest łatwe położenie. Widziałam wiele rozwodów 
spowodowanych praktykowaniem metafizycznych wierzeń. 
Korzystaj ze zdrowego rozsądku i jak to mówią, „niech two-
ja świadomość będzie ci przewodnikiem”.

Systemy wierzeń i podejścia do życia są sprawą osobistą. 
Żadna mapa nie pokazuje dwóch ścieżek do tego samego 
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celu. Dlatego szanuj punkt widzenia innych ludzi i nie pró-
buj nikogo przekonywać do przemyślenia swoich przeko-
nań i przyjęcia twojej filozofii życiowej. W spokoju duszy 
poszukuj różnych metod i zgłębiaj te, które pomogą ci stwo-
rzyć życie spełnione i pełne sukcesów. Po co robić te rzeczy 
na pokaz?

Wszyscy mamy prawo poszukiwać nowych ścieżek za-
interesowań. Jeżeli ktoś z twojego otoczenia nie zgadza 
się z tym, możesz przemyśleć przeprowadzenie rytuału 
gdzie indziej lub pozostać bardzo skrytym w tym, co ro-
bisz. Najważniejsze, abyś nie robił niczego, co może kogoś 
skrzywdzić fizycznie, na tle umysłowym, emocjonalnym czy 
duchowym.

Kiedy wynajmowałam dom w Sedonie w stanie Arizo-
na, poznałam kobietę po siedemdziesiątce, która mieszkała 
przecznicę dalej. Była wspaniała i w krótkim czasie zaprzy-
jaźniłyśmy się. Powiedziałam jej, że jestem pisarką, a ona 
spytała, na jaki temat piszę. W tamtym czasie pisałam o mocy 
modlitwy i duchowości. Powiedziałam jej w skrócie, że piszę 
na temat duchowości, co w gruncie rzeczy było prawdą. Nie 
wyjawiłam jej, że jestem już z trzeciego pokolenia medium 
i wierzę w filozofię metafizyki.

Podczas jazdy samochodem, gdy akurat mijałyśmy kilka 
wirów energetycznych w Sedonie, zaczęła mówić o tych, 
których nazywała „New Agers” i że według niej idealnie 
pasuję do tego opisu. Lubiłam ją bardzo, więc nie skomen-
towałam tego ani nie próbowałam bronić myśli New Age.

Czułam, że tak będzie najlepiej. Co bym mogła jej udo-
wodnić i co bym tym osiągnęła? Nie kłamałam. Po prostu 
postanowiłam tego nie komentować w żaden sposób. Jedną 
z moich mocnych stron jest to, że wiem, kiedy mam oma-
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wiać pewne rzeczy z konkretnymi ludźmi, a kiedy nie. Nie 
chcę, aby ktoś próbował mnie przekonać, że jego wierzenia 
są najlepsze, więc nie rozmawiam o moich z innymi, chyba 
że zapytają mnie o nie i wykażą zainteresowanie.

W każdym przypadku bądź dyskretny przy poruszaniu 
tak delikatnych tematów. Jeśli mieszkasz w domu, w któ-
rym pomysł na rzucanie zaklęć jest traktowany z pogardą, 
wykaż się roztropnością i szanuj innych. Unieś się ponad to 
z klasą i pokaż innym, że nie oceniasz ich, tak jak oni zrobili 
to w twoim przypadku.

Jeżeli będziesz czuć się skrępowany przez rzucanie zaklęć, 
myślę, że to nie jest warte poświęcenia spokoju duszy i po-
leciłabym ci w takim przypadku natychmiast przestać. Jeśli 
zaś kochasz ten pomysł, te rytuały i wyniki, jakie dzięki nim 
osiągasz, to rób to dalej. Bądź ze sobą szczery, bylebyś nigdy 
nikogo nie skrzywdził ani nie przyczynił się celowo do czyje-
goś cierpienia. Jeśli te zaklęcia dobrze na ciebie działają, mo-
żesz chcieć podzielić się nimi z osobami myślącymi podobnie.

Innym rodzajem wyzwania, które może trzeba będzie 
przezwyciężyć, kiedy używasz magii, jest fizyczny aspekt zro-
bienia rzeczy tak, by działały. Jeśli jesteś w bardzo małym po-
mieszczeniu i myślisz, że nie zdołasz utworzyć tutaj okręgu, 
bo komoda czy łóżko wchodzą ci w drogę, to żaden problem. 
Twórz układ magiczny zaraz obok jakiejkolwiek przeszkody. 
Naturalnie musisz wtedy użyć techniki wizualizacji, by stwo-
rzyć układ, w przeciwieństwie do użycia takiej substancji, jak 
sól. W niektórych miejscach nie będziesz miał jak użyć świec 
czy innych przedmiotów, ale nie przejmuj się. Pracuj wtedy 
dookoła tego, a zdziwisz się, co można osiągnąć.

Przy przeprowadzaniu zaklęć na zewnątrz pogoda jest za-
wsze istotna. Podczas gdy dawałam wykład w Kansas City, 
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zadano mi takie pytanie: „Czy można rzucać zaklęcie w cza-
sie deszczu?”.

Moja odpowiedź na to? Dlaczego nie, jeśli nie ma pioru-
nów? Jak masz ochotę siedzieć na dworze przy delikatnie 
kropiącym deszczu, możesz nawet na tym skorzystać, bo 
żywioł wody uzupełni twoje zaklęcie i doda mu trochę do-
datkowej mocy.

Według mnie siedzenie na dworze w deszczu, wszystko jed-
no, czy na krześle, czy na ziemi, gdy staram się skoncentrować, 
nie sprzyja spokojowi. Wolałabym pójść do środka lub prze-
łożyć całe wydarzenie. W tej kwestii chodzi o osobiste prefe-
rencje. Istnieje takie coś jak „zasada kciuka”2 i może chciałbyś 
ją zapamiętać: jeśli coś odciąga twoją uwagę i nie możesz się 
skoncentrować, narażasz się na stres. Więc po co to robić?

Uwagi dotyczące zwierząt domowych: nie każdy ma od-
dzielny pokój, gdzie może zostawić pupila, kiedy przepro-
wadza rytuał. Możesz nie czuć się w porządku wobec niego, 
gdy to robisz. Czasami zdarzy się, że zwierzę po prostu za-
protestuje, drapiąc czy szczekając, lub cokolwiek robi, gdy 
jest smutne. Zatem jeżeli masz zwierzątko, które jest ciche 
i będzie grzecznie siedzieć obok ciebie, i czujesz, że chcesz, 
aby ta spokojna istota była częścią twojego rytuału, wtedy 
niech zostanie jego częścią. Przez większą część rytuału miej 
je lepiej przy sobie w układzie magicznym, będzie ci wtedy 
o wiele łatwiej, niż miałbyś chodzić w tę i z powrotem, a tym 
bardziej opuszczać układ i wchodzić do niego ponownie.

Więc czy widzisz, jak twój ukochany zwierzak zabiera 
miejsce jakiejś osoby podczas grupowego rytuału? Nie bar-
dzo, chyba że rozumie, czym jest ceremonia, i potrafi się 
skoncentrować na tej samej intencji.
2 Praktyczna zasada (przyp. tłum.).
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