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Twórcom Tradycji Koła RavenMyst – Chris i Davidowi Norrisom,
Maggie Shayne, Mary Caliendo i Nicole Greevy – ludziom prawdziwie
„wielkim i kuloodpornym”.

Pamięci Tempest Smith – południowego słońca – która odchodząc, zostawiła po sobie nie tylko spuściznę tolerancji, ale dowiodła też, że życie
jednej osoby może ogromnie odmienić życia tych, którzy zostają.
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Podziękowania

Niniejsza książka nie mogłaby powstać bez pomocy wielu osób.
Niektórzy wspierali mnie radą, wiadomościami na trudne tematy,
długie godziny szukali ze mną dokumentacji, która potwierdziłaby
różne niejasne informacje, na jakie natrafiałam. Inni nadawali
moim poszukiwaniom kierunek i pomagali mi trzymać się wytyczonego szlaku, nalegając, bym nie pomijała nawet najbardziej
kontrowersyjnych faktów. Byli jeszcze tacy, którzy przypominali
mi, że powinnam też śmiać się, odpoczywać, a nawet że powinnam
oddychać. Pomogło mi tyle osób, a ich praca była tak niezwykła,
że nie mogłabym zmarnować tej okazji i nie przekazać im szczególnych podziękowań!
Mojemu mężowi, Markowi, który oświetla mój świat swoim
uśmiechem, ogrzewa serce uściskami i rozpala swoją miłością osobę,
którą jestem. Jesteś moim słońcem – i kocham cię bezgranicznie!
Murvowi dziękuję za bezustanną przyjaźń i bezgraniczną cierpliwość wobec mnie podczas okresów twórczej posuchy – nawet
wtedy, kiedy przekonywał mnie, że Muzy w końcu mnie nawiedzą,
a ja mówiłam tylko „No tak, ale…”.
Mary Ann Weishuhn i Lindzie Milam za skrupulatne badanie
zagadnienia niedzielnych obrzędów. Gdyby nie wy, na pewno wyrwałabym sobie wszystkie włosy z głowy!
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Mary Caliendo za dzielenie się swoją ogromną wiedzą na temat
historii i teologii oraz za pozwolenie na wykorzystanie runów życzeniowych oraz rytuału na wyganianie bytów.
Bickowi Thomasowi za fachową wiedzę na temat starożytnego
Egiptu, za sugestie dotyczące treści i za rozśmieszanie mnie, kiedy
już wcale nie było mi do śmiechu.
Jayowi Frenchowi za nieocenioną pomoc w namierzaniu źródeł
pieczęci archanielskich i możliwość wykorzystania jego wersji.
Karen Simoneau za to, że zawsze dogląda, bym dobrze wyglądała w druku, jak również za to, że zawsze w jedną chwilę pokonuje
moje najciemniejsze, nieposkromione demony – choć wcale nie za
to jej płacą!
Z. Harrell za wysłuchiwanie mnie i współczucie, dodawanie mi
odwagi i mobilizowanie mnie – i za bycie sobą!
Lexi Kavanaugh za stworzenie newslettera, świetną reklamę,
zawiadamianie mnie, gdzie i kiedy powinnam się znaleźć, załatwianie wszystkiego: od rzeczy ważnych po śmiesznie drobiazgi i za
wiele innych spraw, których jest zbyt wiele, by tu je opisać.
Niech słońce zawsze rozświetla wam drogę, ogrzewa wasze serca
i otacza was swoją wyjątkową złotą magią!

2

Rzucamy światło
na dobre rzeczy

K

iedy planujemy wysiłki magiczne, zwykle myślimy o księżycu.
Łapiemy za efemerydy i sprawdzamy fazy księżyca. Sprawdzamy, w jakim obecnie przebywa znaku i czy nie jest w pustym
biegu. I kiedy wreszcie określimy dzień pasujący pod względem
księżycowym do wszystkich naszych oczekiwań, zbieramy narzędzia i bierzemy się do dzieła. Dlaczego? Ponieważ każdy wie, że
jedynym pewnym sposobem na osiągnięcie sukcesu w magii jest
praca w zgodzie z fazami księżyca. Prawda?
Nie do końca. Działanie w harmonii z księżycem może zdecydowanie zwiększyć nasze szanse magicznego sukcesu – i większość
adeptów wybiera tę drogę – jednak ten sposób myślenia może być
też źródłem problemów przy wykorzystywaniu sztuk magicznych
w naszym zaganianym świecie. Czemu? Ponieważ musimy czekać
na idealne warunki księżycowe. Musimy odkładać zadania na później, do czasu, aż księżyc będzie gotowy do współpracy. Może być
to bardzo czasochłonny proces.
=
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Faktem jest, że większość z nas nie ma na to czasu – szczególnie gdy chodzi o wykonywanie zabiegów magicznych. Kiedy
potrzebujemy pieniędzy, potrzebujemy ich szybko. Kiedy potrzebujemy ochrony, nie możemy czekać do przyszłego tygodnia.
I kiedy wreszcie weźmiemy się za zapraszanie do naszego życia
idealnej miłości, nie chcemy tego odkładać w czasie o kilka miesięcy. Niestety takie właśnie odkładanie w czasie nas czeka, jeśli
oczekujemy, że księżyc zwiększy nasze szanse powodzenia. Jest to
jeden z powodów, dla których część adeptów decyduje się brnąć
przez życie samodzielnie. Po prostu nie mają oni czasu, by czekać
na właściwe warunki magiczne, które przyniosłyby im korzyść,
w związku z czym całkowicie pomijają magię, akceptując wszystko, co życie im przyniesie.
Taki rodzaj myślenia to nie tylko wstyd – to najgorsza możliwa żenada. Dlaczego? Ponieważ właściwe warunki magiczne
mamy codziennie. Nie dostrzegamy ich, bo jesteśmy tak zajęci
studiowaniem aktywności księżyca, że zapomnieliśmy, jak myśleć
niesztampowo.

Mistyczne magiczne słońce
Pierwszy raz zaczęłam pracować ze Słońcem, gdy jeden z moich
uczniów dopytywał o wpływ na działania magiczne. Argumentował, że słońce – jako odpowiednik księżyca – jest ważne w magii
nie tylko jako kulminacja wszelkich energii męskich, ale również
przynosi zaklęciom właściwości, z jakich zwykle rzadko się korzysta. Powiedzieć, że jego stwierdzenie dało mi do myślenia, to za
mało. Całkowicie odjęło mi mowę. Dlaczego? Ponieważ nawet po
tylu latach zajmowania się czarostwem nigdy naprawdę nie pomyślałam, czemu nasza tradycja – tradycja, która wyraźnie naucza
o dualizmie boskości oraz o idealnej równowadze – tak małą wagę
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przywiązywała do słońca i jego właściwości. Po dłuższej dyskusji
obiecałam zgłębić ten temat i wrócić do naszej rozmowy.
I co znalazłam? Niemal nic. To znaczy znalazłam mnóstwo informacji na temat korzystania z energii księżyca. Było też mnóstwo
tekstów o pracy z żywiołami. Ale jeśli chodzi o słońce, nie znalazłam
nic nawet w małym stopniu odnoszącego się do tematu. Oprócz,
oczywiście, opisów sytuacji zastosowania symbolu słonecznego do
przeprowadzanego działania magicznego. I nawet w tym przypadku
jedynym celem jego użycia było przyniesienie powodzenia w działaniu. Słońce zdecydowanie traktowane było w tym przypadku po
macoszemu, co kompletnie nie miało żadnego sensu.
Uzbrojona jedynie w poczucie misji, wrodzony upór i kilka starych książek z zaklęciami (nie wynaleziono wtedy jeszcze Internetu), zdecydowałam, że sama zbadam jego energie. Wiedziałam
tylko, że siła tak wielka jak Słońce – siła, która tyle wnosi w nasze
codzienne życie – zasługuje na uprawomocnienie w dziedzinie magii. Byłam zdeterminowana, by tego dokonać.
Wschód i zachód Słońca wydały mi się dobrymi momentami na
rozpoczęcie prób, pracowałam więc przy nich tak jak normalnie
przy fazach rosnącego i malejącego księżyca. Robiąc tak, odkryłam, że słońce i księżyc mają mnóstwo podobnych energii, ale
w niektórych sferach całkowicie się od siebie różnią. Najbardziej
oczywistą różnicą jest oczywiście fakt, że słońce jest gorące, a księżyc zimny. Czynnik oświetleniowy również jest inny, bo światło słoneczne jest dużo mocniejsze. No i sposób, w jaki odczuwa się ich
energie. Energie księżyca często wydają się złożone i nieco zawiłe,
a energie słoneczne mają o wiele prostszą naturę. Są bezpośrednie
i trafiają w sedno. Tworzą atmosferę typu „dostajesz to, co widzisz”,
dzięki czemu adept może czuć się bardziej pewny co do końcowego
rezultatu swoich zabiegów.
Ale dokonałam przełomu, kiedy zdałam sobie sprawę z faktu,
który powinien być dla mnie jasny od początku. Mówiąc najpro-
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ściej: słońce przechodzi przez różne fazy w ciągu dnia, księżycowi
pokonanie swojej drogi zajmuje dużo dłużej. Używając bezustannie
płynącej energii słonecznej, adept jest w stanie skorzystać z dowolnego potrzebnego mu magicznego wpływu, niezależnie od tego, co
stara się osiągnąć. Nie ma bałaganu ani zamieszania. Nie trzeba
czekać jak na szpilkach. Musimy tylko być gotowi w momencie,
gdy nadejdzie odpowiednia faza słoneczna. To takie proste.

Znajdź swoje miejsce pod słońcem
Jeśli nigdy wcześniej nie pracowałeś z fazami słonecznymi lub jeśli
nie masz z nimi wielu doświadczeń – warto najpierw dostroić się do
tych energii, zanim zacznie się ich używać do celów magicznych.
Dlaczego? Ponieważ nie ma nic gorszego niż niespodzianki w samym środku zabiegu magicznego. Dostrojenie się do poszczególnych faz pomoże ci tego uniknąć. Będziesz wiedzieć, jak odczuwa
się każdą z tych energii i czego się spodziewać. Jednak co ważniejsze, dostrajanie się tworzy więź z boskim aspektem słońca i pomaga
zbudować z nim solidną relację. Dobre stosunki z bogiem-słońcem
to ważna rzecz – szczególnie jeśli prosisz go o pomoc! (Dla wygody
wymieniam poniżej pomysły, jak poznać każdą z faz).
Faza niemowlęca/dziecięca
Słońce w fazie niemowlęcej lub dziecięcej jest entuzjastyczne, odważne i pewne siebie. Obejmuje cały świat z dziką żywiołowością.
W końcu jest to cudowne miejsce, pełne niesamowitych skarbów
i niezbadanych terytoriów, które aż proszą się o odkrycie. I jako
że społeczeństwo nie zdążyło go jeszcze zindoktrynować swoimi
oczekiwaniami, nie boi się ono niczego – nawet tego, czego prawdopodobnie powinno. Do celów praktycznych można przyjąć, że
słońce w tej fazie jest naszym Wewnętrznym Dzieckiem.
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Aby dostroić się do niemowlęcia lub małego dziecka, wróć myślami do dzieciństwa. Wywołaj wspomnienia czasów prostszych
i łatwiejszych – czasów, w których wszelkie rany leczyło naklejenie
plastra, buziak i lizak. Pomyśl o tym, co naprawdę lubiłeś wtedy robić. Jeszcze lepiej, jeśli zrobisz listę takich rzeczy. Niektóre
z możliwości to:
• Skakanie po kamieniach, brodzenie w strumyku, kąpiel w jeziorze na golasa.
• Bujanie się na huśtawkach, jeżdżenie na karuzeli.
• Skakanie na skakance, gra w kapsle lub w kulki.
• Bieganie na wietrze, dla samej radości, jaka z tego płynie.
• Żucie gumy balonowej i robienie balonów – choć mama mówi,
że to niekulturalne.
• Rysowanie, kolorowanie, wycinanie i klejenie oraz tworzenie
prac artystycznych przy użyciu tych czynności.
Kiedy już wszystko zapiszesz, wybierz jedną czynność każdego
dnia i spędź kilka minut na zajmowaniu się nią albo myśleniu
o niej. W ten sposób szybko dostroisz się do tej fazy słońca.
Faza młodzieńcza
Słońce jako młodzieniec czy również kochanek jest młodym, postawnym, wspaniałym okazem męskości. Nie ma dla niego zbyt
dużego ryzyka ani zbyt trudnego wyzwania. Tak naprawdę nie ma
niczego, czego nie dałoby rady zrobić – a przynajmniej tak mówią mu hormony. Dzieje się tak dlatego, że słońce w tej fazie jest
u szczytu swojej seksualności. Z tego właśnie powodu słońce-młodzieniec lub słońce-kochanek związane jest zarówno z ekspansją,
jak i z romantyką.
Aby dostroić się do tej fazy słońca, wróć myślami do czasów,
kiedy miałeś siedemnaście lub osiemnaście lat. Wróć do dni, kiedy
byłeś niezwyciężony, kiedy wydawało ci się, że jesteś wielki i kulo-
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odporny. Przypomnij sobie, jak wszystko było możliwe, wszystko
było świetną zabawą a cele były niczym więcej niż zwycięstwami,
których jeszcze nie osiągnąłeś. Oczywiście nie zapominaj też o miłości, romansach i seksie, które w tamtym czasie były na szczycie
listy zainteresowań.
Po odświeżeniu wspomnień przeczytaj poniższą listę czynności
i dodaj kilka własnych:
• Przytulanie się, opowiadanie dowcipów, rozśmieszanie kogoś.
• Stawanie w czyjejś obronie – a nawet we własnej.
• Zapraszanie przyjaciół na łyżwy, wspólne wychodzenie na colę
lub na lody, opychanie się burgerami.
• Umawianie się na randki; jeśli jesteś żonaty lub z związku, zaproś partnerkę.
• Całowanie się w kinie i brak zmartwień, że ktoś patrzy.
• Jeżdżenie na randki na parking i migdalenie się w samochodzie. Potem idźcie do domu i uprawiajcie namiętny seks – może
nawet w kuchni!
Kiedy już dodasz własne czynności do listy, wybierz po jednej
z nich do wykonania każdego dnia. Po przerobieniu wszystkich
dostroisz się do młodzieńczej fazy słońca bez problemu.
Faza ojcowska
Słońce w fazie ojcowskiej jest naszym Odwiecznym Ojcem. Kocha
swoje dzieci niezależnie od tego, czy żyją dobrze, źle, czy są przeciętne. Jest też żywicielem i troszczy się o to, by jego dzieci miały to,
czego chcą i czego potrzebują. Ale co z dyscypliną? Otóż i z tym daje
sobie radę. Ale dyscyplinuje nie w taki sposób, w jaki mógłbyś się
spodziewać, lecz poprzez naukę i kierowanie nas w kierunku właściwym, byśmy mogli stać się odpowiedzialnymi dorosłymi. Słońce to
rozumie też, że śmiech jest zwykle najlepszym lekarstwem, więc relacja z nim jest zawsze pełna uśmiechu, puszczania oczek i chichotu.
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Aby dostroić się do fazy ojcowskiej, wróć myślami do czasu,
kiedy po raz pierwszy zacząłeś utrzymywać rodzinę. Jeśli nie masz
dzieci, nie martw się. Zwizualizuj sobie, jakby to było, gdybyś je
miał. Pomyśl o odpowiedzialności z tym związanej, obowiązkach,
wzajemnej miłości, codziennych radościach, jakie dają dzieci. Pomyśl też o własnych rodzicach, o tym jak cię traktowali i co byś
zrobił inaczej, gdybyś to ty znalazł się w roli odpowiedzialnego
rodzica.
Kiedy skończysz przemyślenia, przyjrzyj się poniższej liście czynności i dodaj jeszcze kilka własnych.
• Jeśli masz dzieci, daj partnerce dzień (lub wieczór) wychodnego i spędź z nimi miło czas. Spraw, by było wesoło. Bawcie się,
grajcie w gry, śmiejcie się, pogadajcie, zjedzcie coś razem.
• Jeśli nie masz dzieci, wypożycz bratanków, siostrzenice albo
dzieci sąsiadów do wykonania powyższego zadania.
• Poświęć trochę czasu organizacjom zajmującym się dziećmi.
(Na myśl przychodzi mi harcerstwo albo inicjatywy typu Big
Brothers Big Sisters, ale możliwe, że w twojej okolicy działają
jeszcze inne dobre organizacje).
• Odwiedź szpital dziecięcy i spędź trochę czasu z jego pacjentami. Jeśli masz rodzinę, zabierz ją ze sobą i zróbcie z tego fajne
wspólne wyjście.
• Jeśli jesteś dobry w sporcie, zaproponuj, że potrenujesz jakąś
dziecięcą drużynę sportową.
• Zgłoś się do prowadzenia zajęć dla dzieci w lokalnym domu
kultury. Niezależnie od tego, jakie talenty masz do zaoferowania, zarówno dzieci, jak i dom kultury docenią twój czas.
Kiedy dodasz już do listy własne pomysły, wybierz jeden i wykonaj go. Kiedy ci się uda, wybierz kolejny. Słońce-ojciec uśmiechnie
się do ciebie lada moment.
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Inspiracja
Zaklęcie z karmnikiem dla ptaków
11 Potrzebne materiały:
Karmnik dla ptaków
Nasiona dla ptaków

Napełnij karmnik nasionami i wizualizuj, jak rozmaite ptaki zlatują się do niego, by jeść. Wyobraź sobie różnorodność kolorów ich
piór, różnice w ich zachowaniu, odmienne sposoby reakcji na inne
osobniki. Kiedy już będziesz miał ich obraz wyryty w wyobraźni,
„zainspiruj” ptaki do przybycia. Właśnie tak. Siłą woli zaproś je
do karmnika. Potem poproś je, by oddały ci przysługę za jedzenie,
mówiąc:
Stworzenia powietrza i nieba
Ofiaruję wam jedzenie
Jedzcie ile chcecie, jest wasze
Swoim przybyciem zapewnijcie mnie
Że przyniesiecie ze sobą dar
Inspirację, wolną i silną
Na waszych skrzydłach i jasnych piórach
Tak, aby rozświetliła mój umysł
Serce i duszę; niech mi pomoże
Realizować moje cele
A w zamian obiecuję wam
Że karmnik zawsze będzie pełen

Napełniaj karmnik codziennie i wiedz, że inspiracja nadciąga.
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Wyobraźnia
Szybkie zaklęcie na pobudzenie wyobraźni
Najjaśniejsze Młode słońce
Przynieś mi świeże pomysły
Uwolnij moją wyobraźnię
Pobudź moją kreatywność
Przynieś mi wizję jasną i czystą
Zapłodnij umysł
By stał się najbogatszą glebą
W której me myśli zapuszczą korzenie
I wykiełkują w nowe pomysły
Jako chcę, niechaj się stanie

Uwolnienie
Szybkie zaklęcie na uwolnienie się

Zobacz, jak słońce spala wszystkie przeszkody na twojej drodze
i wszystko, co blokuje cię przed postępem. Powiedz:
Pierwotne, pełne życia wzrastające słońce
Skieruj swoje płomienie na pomoc
Spal wszelkie ograniczenia
Co oddalają mnie od przeznaczenia
Podpal przeszkody, co mi nie dają
Realizować pragnień mego serca
Zniszcz wszystko, co na mej drodze
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Przeszkadza dosięgnąć celów
Płonące słońce, proszę ciebie
Przynieś mi prawdziwą wolność

Przeszkody powinny zacząć znikać za 24 godziny lub nawet szybciej.

Miłość
Zaklęcie na znalezienie idealnego partnera
11 Potrzebne materiały:
1 czerwona świeca
1 różowa świeca
Czerwony długopis
Kartka
Zapalniczka
Naczynie żaroodporne

Przy pomocy czerwonego długopisu zapisz na kartce listę cech,
jakich poszukujesz w idealnym partnerze. Bądź brutalnie szczery.
(Nie spiesz się i wiedz, że raczej nie uda ci się sporządzić tej listy za
jednym posiedzeniem). Kiedy lista będzie kompletna, użyj zapalniczki do roztopienia odrobiny wosku wzdłuż boku jednej świeczki,
a potem dociśnij do niej drugą świeczkę, by zlepiły się w jedno.
Zapal obie i połóż przed nimi listę.
Przez chwilę patrz na płomienie, potem wyobraź sobie, że idzie
do ciebie idealny partner. (Ważne, by nie wyobrażać sobie twarzy
tej osoby, więc może lepiej wyobrazić ją sobie jako idącą tyłem).
Wyobraź sobie, że jesteście najlepszymi przyjaciółmi. Zobacz was
w wielkim romansie. Wyobraź sobie wasz gorący, dziki, pełen namiętności seks. Wreszcie wyobraź sobie, jak się wspólnie starze-
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jecie, wciąż ciesząc się swoim towarzystwem. Umieść dłonie nad
listą i powiedz:
Czerwień, róż, tańczący ogień
Niosą mi to, czego pragnę
To, co tutaj zapisane
Co w wyobraźni widziane
Co w mej głowie, o to proszę
Szybko bierzcie się do pracy
Przynieście mi miłość idealną
Jako chcę, niechaj się stanie

Zostaw listę przed świecą, aż knot się wypali. Potem wyjdź z nią
na dwór i umieść ją w naczyniu żaroodpornym. Podpal ją i gdy
spłonie na popiół, powiedz:
Kiedy lista się spopiela
Proszę cię, słońce Kochanku
Oświetl cały świat szeroki
Promieniami swymi tak
By nikt się nie ukrył i znajdź mi
Idealnego partnera, pokieruj nim
Zniszcz wszelkie problemy
Na naszej drodze: utrudnienia
Nadmiar obowiązków, spraw
Słońce Kochanku, proszę
By trafił szybko w me ramiona
I by prędko zaiskrzyło
Między nami to uczucie
Swymi złotymi promieniami
Sprowadź do mnie ukochaną osobę
Jak chcę, niechaj się stanie
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Kiedy popiół ostygnie, rozsyp go wokoło, w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, i zostaw go na dworze, wiedząc, że
słońce Kochanek zajmie się twoją prośbą.

Pożądanie
Amulet z kryształowego obelisku
11 Potrzebne materiały:
1 przezroczysty kryształ kwarcowy w kształcie obelisku
1 mała miseczka z czerwonego kryształu ołowiowego lub z czerwonego szkła
1 czerwona świeca
1 łyżeczka goździków
1 łyżeczka ziela angielskiego
1 łyżeczka imbiru
Suszone płatki róży
Olejek cynamonowy

Wszystkie materiały zanieś do sypialni i zacznij od umieszczenia
obelisku w centrum miseczki. Pomyśl o tym, jak te dwa przedmioty
symbolizują pierwiastek męski i żeński, oraz o tym, co chcesz osiągnąć. Otocz dłońmi oba przedmioty i powiedz:
Symbolu falliczny wycięty w kwarcu
I miseczko, jesteście teraz duetem
W tym zaklęciu, wezwaniu pożądania
Wam powierzam to zadanie
Wraz z waszym spotkaniem
Przynieście cierpienie
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Jakie niesie pożądanie
Rozpalcie i chrońcie ogień namiętności

Zapal świecę i postaw ją za przedmiotami, wyobrażając sobie,
jak rozpalają się płomienie pożądania. Nasyp do miseczki płatków
róży, a obelisk posyp ziołami. Dodaj kilka kropli olejku cynamonowego, po czym powiedz:
Przyprawy i płatki, wosku i olejku
Rozpalcie to pragnienie
Lecz najpierw niech wrze
Wypełniając każdą komórkę
Osób, których dotyczy
A potem, zaklinam was
przynieście gorący seks

Niech świeca się wypali, a później umieść amulet pożądania na
szafce nocnej czy stoliku przy łóżku.

Okazje
Szybkie poranne zaklęcie na szanse

Nie spotkałam się jeszcze z sytuacją, by zaklęcie to nie podziałało
i nie otworzyło nowych perspektyw albo nie przyniosło miłej zmiany w życiu pełnym problemów.
Słońce poranka, otwórz drzwi
Oczyść kosmiczne korytarze
Niech szanse płyną do mnie
Prowadź je swoim światłem
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Pasja
Modlitwa na pokonanie zastoju
Złote słońce ogniste
Rozpal moje pragnienia
Daj iskrę – niech zapłonie ogień pasji
Tak, bym znowu ją odczuł
Podczas pracy i zabawy
Co dzień, by płynęła we mnie
Bym czuł podekscytowanie
Zapał, który dodaje skrzydeł
Entuzjazm, który niesie
Radość, z jaką płynie
Przez każdą komórkę, jakiej dotknie
Sposób, w jaki sprawia
Że daję z siebie wszystko
Przynieś mi pasję
Proszę cię, słońce, uwolnij ją
I zanieś ją do mnie – natychmiast

Wzmocnienie własnej pozycji
Zaklęcie z nasionami
11 Potrzebne materiały:
1 fioletowa świeca
1 opakowanie nasion kwiatów (dobrym wyborem są groszek,
słoneczniki, dalie – łatwo się je uprawia)
Doniczka i ziemia (opcjonalnie)
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Zapal świecę i postaw przed nią paczkę z nasionami. Wizualizuj
sobie siebie jako wzmocnionego, pewnego siebie, zdolnego do życia tak, jak chcesz żyć, stającego się, kimkolwiek chcesz się stać.
Podnieś dłonie wnętrzem do góry i błagaj słońce, by pomogło ci
w twoich wysiłkach, mówiąc:
Zawsze odważne i pewne siebie
Niezależne, choć nie wyniosłe
To twoje cechy, słońce
Młodzieńcze i błyszczące
Siły dodają ci płomienie
Męstwa twego nic nie zgasi
O słońce, daj mi swoje cechy
Prowadź mnie tak, abym uwolnił
Nasiona własnej wielkiej siły
Spraw, by wykiełkowały i dały liście
Daj im wszystko, czego trzeba do wzrostu
Spraw, słońce, niechaj tak się stanie

Paczkę z nasionami zostaw przed świecą, aż wypali się knot.
Potem zasadź nasiona i dobrze je podlej. (Jeśli musisz zasadzić je
w domu, użyj doniczki). Pamiętaj, by dbać o nasiona, ponieważ
wraz z ich wzrostem rosnąć będzie twoja własna wewnętrzna siła.

Produktywność
Zaklęcie z listą spraw do załatwienia
11 Potrzebne materiały:
1 fioletowa świeca
1 łyżka ziela angielskiego
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Olej roślinny
Lista spraw do załatwienia

Świecę nasmaruj olejem roślinnym i obtocz w mielonym zielu angielskim. Połóż swoją listę przed świecą i zapal knot. Wizualizuj
wykonanie wszystkich czynności z listy i odznaczanie ich. Poproś
potem Młodzieńcze słońce o pomoc w załatwieniu tych wszystkich
spraw, mówiąc:
Słońce o wzrastającej energii
Użycz mi swej wydajności
Swojej mocy, swojej siły
Działaj ze mną, bądź u boku
Pomóż przejść przez te zadania
Z mojej listy do wykonania
I tak jak płomień stapia wosk
Tak użyj swoich mocy
Aby wykonać każdą ze spraw
Pomóż mi, Młodzieńcze słońce
Daj prawdziwą skuteczność
Jak chcę, niechaj się stanie

Weź listę zadań i wykonuj tylko jedno zadanie na raz. Niech
świeca pali się, podczas gdy pracujesz, a kiedy wykonasz dane zadanie, wydrap je z listy. Pozwól, by knot wypalił się do końca.

