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Tę książkę poświęcam mojej przyjaciółce 
Louise

 – jedynej znanej mi osobie, 
która skały, minerały i biżuterię 

kocha tak bardzo jak ja!
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~ ROZDZIAŁ DRUGI ~

BIŻUTERIA, AMULETY  
I TALIZMANY

Wprowadzenie

Uwielbiamy zdobić nasze ciało, a najłatwiejszym na to sposobem 
bez pozostawiania trwałych śladów jest noszenie biżuterii. Ma-
giczna biżuteria to coś więcej niż ozdoba – służy określonemu 
celowi. Można by spekulować, że samo noszenie biżuterii wy-
wodzi się od stosowania kamieni jako ochronnych amuletów lub 
talizmanów czy też w celu przyciągnięcia pomyślności. Wydaje 
się, że mimo różnego znaczenia przywiązywanego do kamieni 
w poszczególnych kulturach, powszechnie stosowano je na prze-
strzeni dziejów jako symbole ochronne.

Ten rozdział zawiera zaklęcia dla przedmiotów noszonych 
przy sobie: ukrytych lub na wierzchu. Różnice między ma-
giczną biżuterią, talizmanami i amuletami są często trudne do 
zdefiniowania. Po pierwsze występuje subtelna różnica między 
talizmanem a amuletem. Talizman jest z definicji przedmiotem 
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noszonym przy sobie w szczególnym celu, zwykle dla przyciąg-
nięcia czegoś (na przykład bogactwa lub pomyślności). Amulet 
zaś nosi się w jakimś ogólnym celu, przeważnie dla odpędzenia 
czegoś (zła), dla zapewnienia ochrony. Jednak terminów tych 
używa się często wymiennie.

W dawnych czasach talizmanami były nierzadko kamienie 
ozdobione ryciną, słowem lub symbolem. Amuletem natomiast 
był kamień umieszczany w  niewielkim woreczku lub saszetce 
wraz z napisanym zdaniem bądź inwokacją. Amulety stosowano 
dla odparcia zagrożeń, a także ochrony noszącego przed truci-
zną, zwierzętami, wrogami i tak dalej. Talizmany sporządzano dla 
przyciągnięcia pomyślności, miłości, zdrowia, bogactwa i mocy.

Amuletem lub talizmanem może być naturalnie także wyrób 
jubilerski. Powiedzmy na przykład, że masz kłopotliwego kole-
gę z pracy, despotycznego szefa, irytującego członka rodziny czy 
niegrzecznego sąsiada. Mając do czynienia z tymi osobami, noś 
widoczny amulet. Czasem dobrze jest, by było to coś śmiałe-
go, a nie subtelnego. Duży medalion czy pierścionek może robić 
całkiem imponujące wrażenie. Dobrze też sprawdza się broszka. 
Oto moja zasada ogólna: zawiniątko powinno być ukryte, a bi-
żuteria widoczna (są oczywiście wyjątki). Jeśli wyrób jubilerski 
wydaje się pełen mocy, takie też wrażenie będzie robić na tobie. 
Jeśli jednak chcesz być subtelna, zadbaj, by taka ozdoba pasowała 
do stroju i wyglądała po prostu jak dodatek. Niech będzie w two-
im stylu i nie wydaje się nie na miejscu.

Zdaję sobie sprawę, że w pewnych sytuacjach noszenie okre-
ślonego symbolu, na przykład pentagramu, może przyciągać nie-
pożądaną uwagę. Pozostaje zawsze opcja umieszczenia biżuterii 
pod ubraniem. Ale czasem można znaleźć sposób, by to obejść. 
Dobrym pomysłem jest noszenie magicznej biżuterii o subtelnej 
symbolice, która pozostanie niezauważona albo wyda się jedynie 
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ozdobą – niczym sekret ukryty na widoku. Na przykład pen-
tagram wpleciony w celtyckie węzły albo wizerunek zwierzęcia 
lub drzewa, które mają dla ciebie szczególne znaczenie. Wisiorek 
w kształcie delfina może być po prostu wisiorkiem albo przed-
stawieniem naszego totemu zwierzęcego. Można nawet nosić 
prosty medalionik zawierający kawałeczki magicznych ziół albo 
pierścionek ze specjalnymi symbolami wygrawerowanymi po we-
wnętrznej stronie obrączki. A ponieważ biżuteria z kamieniami 
półszlachetnymi jest obecnie całkiem popularna i dostępna w ty-
powych sklepach, noszenie na przykład wisiorka z ametystem czy 
dużego kawałka bursztynu nie wyda się nie na miejscu. Klasyczne 
wyroby jubilerskie z kamieniami są zawsze w modzie.

Wisiorek miłości

To zaklęcie dotyczy podejmowania ryzyka w miłości, co nam się 
często zdarza. Nie uchroni przed złamaniem serca, ale ma dać 
siłę i miłość do siebie, abyś była silna w razie takiej sytuacji. Jeśli 
szukasz miłości, umawiasz się z kimś na randki albo właśnie zda-
łaś sobie sprawę, że randkowa relacja przeradza się w coś bardziej 
intymnego, spróbuj tego wisiorka. Skup się na miłości do siebie 
i zrozumieniu tego, że w każdym związku jest ona najważniejsza. 
Nie możesz kochać innych, jeśli nie kochasz siebie.

Kamienie:
 ? Znajdź sercowaty kawałek kwarcu różowego, który można 
nosić jako wisiorek.

 ? Będzie też potrzebna odpowiednia ilość okruchów malachi-
tu, aby utworzyć niewielki krąg wokół kwarcu.

 ? Alternatywna opcja: wykonanie naszyjnika w postaci sznura 
malachitowych koralików z wisiorkiem z różowego kwarcu.
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Po pierwsze utwórz krąg kawałków malachitu wokół kwar-
cowego serca – gdybyś miała sznur okruchów malachitu, który 
można nosić jako naszyjnik, byłby to idealny wybór. Malachit, 
kojarzony z czakrą serca, jest kamieniem ochronnym. Kawałek 
kwarcu różowego będziesz nosić na sobie, chyba że połączysz go 
z naszyjnikiem. Jeśli nie masz kawałka różowego kwarcu w kształ-
cie serca albo takiego, który mogłabyś nosić jako biżuterię, użyj 
kamienia surowego lub polerowanego. Tak czy inaczej będziesz 
mieć kwarc różowy na piersi, w pobliżu czakry serca.

Kiedy będziesz gotowa, przeprowadź wizualizację i wypo-
wiedz magiczną formułkę:

Oddaję moje serce, miłość moja silna,
Nawet jeśli fortuna będzie nieprzychylna.
Ufność pokładam, serce mam śmiałe,
Zostanie ocalone, cokolwiek by się działo.

Krąg wokół nadgarstka 
– zaklęcie przypomnienie

Znasz prawdopodobnie zwyczaj zawiązywania sznurka wokół 
palca, aby nam o czymś przypominał. To zaklęcie działa na tej 
samej zasadzie: noś coś, co nie pozwoli ci zapomnieć. Lubię bran-
soletki, ale często się zdarza, że kiedy noszę je przez dłuższy czas, 
zaczynają mnie irytować. Jednak dobrze się to sprawdza, jeśli 
staram się zwracać na coś uwagę, na przykład pozbyć się złego 
przyzwyczajenia. Powiedzmy, że chcesz powstrzymać bezwied-
ny nawyk obgryzania paznokci. Przeznacz do tego bransolet-
kę, wtedy za każdym razem, kiedy uniesiesz rękę, aby to zrobić, 
przypomnisz sobie o swoim postanowieniu. Bardzo proste. Lu-
bię używać do tego bransoletek z dyndającymi wisiorkami lub 
koralikami. Dla bardzo szczególnego zaklęcia wybierz kamienne 
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paciorki i stwórz bransoletkę odpowiednią właśnie w tym celu. 
Zapal świeczkę pośrodku bransoletki, aby ją naładować, i użyj tej 
magicznej formułki dla przypieczętowania zaklęcia.

Krąg ten na mojej ręce 
Niech mi znakiem będzie. 
Zwiąże mnie z moim zadaniem,
Niech nic złego się nie stanie.

Gdy świeca wypali się, zacznij nosić bransoletkę. Naładuj ją 
ponownie, ilekroć poczujesz, że jest to konieczne.

Zaklęcia z bursztynem na atrakcyjność

Jednym z wielu atrybutów bursztynu jest to, iż ponoć sprawia, że 
noszącej go osobie nie sposób się oprzeć. Sam kamień ma nieod-
party urok – miękki i rozjarzony, ciepły jak zachód słońca. Naj-
bardziej popularna jest odmiana barwy średnio pomarańczowej 
i właśnie takiej najlepiej użyć w tych zaklęciach. Upewnij się, że 
masz autentyczny bursztyn, a nie syntetyk – łatwo zrobić imitację 
z plastiku. Aby sprawdzić twój kawałek, potrzyj nim energicznie 
o aksamit. Czasem trzeba powtórzyć to kilkakrotnie, aby wzbu-
dzić ładunek elektryczny. Prawdziwy bursztyn przyciągnie drob-
ne kłaczki tkaniny czy kawałeczki papieru, plastik – nie.

Ze względu na swój kolor bursztyn jest często kojarzony ze 
Słońcem lub żywiołem ognia, jednak biorąc pod uwagę pocho-
dzenie, właściwsze jest przyporządkowanie go żywiołowi ziemi. 
Ponieważ bursztyn jest skamieniałą żywicą drzew, ma właściwo-
ści „ziemne”, które nas odżywiają. Odpraw te zaklęcia w piątek, 
a  jeśli zechcesz, poproś o wsparcie Afrodytę, Wenus lub Freję. 
Pamiętaj jednak, że Afrodyta była dla Greków boginią miłości 
fizycznej, a nie emocjonalnej. Jeśli chcesz wezwać ją albo Wenus, 
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czyli jej rzymską odpowiedniczkę, miej na uwadze ten aspekt jej 
osobowości. Ponadto możesz użyć tych zaklęć dowolnego dnia 
(najlepsza jest faza przybywania Księżyca lub pełnia), jeśli poczu-
jesz taką potrzebę.

Pamiętaj, nie kierujesz tej energii na inne osoby; wpływasz 
raczej na siebie, aby wyglądać i  czuć się jak najlepiej, a  także 
wzmocnić własne naturalne przymioty, które przyciągają do cie-
bie ludzi. Staraj się unikać skupiania się na kontrolowaniu tego, 
jak inni cię postrzegają – pracuj nad sobą i nad tym, czym ema-
nujesz. Można tu wykorzystać kilka rodzajów zaklęć – połącz je, 
jeśli zechcesz. 

Te zaklęcia wykorzystują biżuterię, gdyż łatwo ją na sobie 
nosić, a większość osób uważa, że takie dodatki przydają szczegól-
nego uroku ich aparycji. Noszenie przy sobie kamienia może nie 
być tak skuteczne. Obserwowanie, jak wyrób jubilerski wchodzi 
w interakcję z energią i osobowością noszącej go osoby, ma w so-
bie szczególną magię. Jeśli jednak wolisz być subtelniejsza albo 
z jakiegoś powodu nie możesz nosić lub nie masz biżuterii, noś 
zamiast tego przy sobie kawałek bursztynu. Trzymaj go w dam-
skiej torebce, teczce lub kieszeni. Albo użyj tego zaklęcia w po-
łączeniu z talizmanem sukcesu i noś przy sobie takie zawiniątko. 
Zdarzają się chwile, kiedy chcesz być atrakcyjna, czasem jednak 
nadmierna atrakcyjności bywa niekorzystna.

Celem jest tu przyciągnięcie uwagi, która sprawi, że staniesz 
się na różne sposoby zauważalna. Może odbywasz na przykład 
rozmowę kwalifikacyjną i chcesz wywrzeć pozytywne wrażenie 
– użyj zaklęcia, aby wzmóc swoje najlepsze cechy. Każde z za-
klęć ma być dość łagodne, ale możesz zwiększyć ich moc dzięki 
sposobowi ładowania określonego kamienia. Możesz użyć za-
klęcia, aby zwrócić na siebie uwagę kogoś, z kim chciałabyś się 
spotykać, albo zyskać pewność siebie przez uwydatnienie swoich 
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najlepszych stron. To dlatego istnieje tyle wariantów tego zaklę-
cia wzmagającego atrakcyjność.

Potrzebny jest przede wszystkim wyrób jubilerski (albo dwa) 
z bursztynem. Nie przesadzaj! Ja mam cztery naszyjniki z burszty-
nem, parę kolczyków, bransoletkę i dwa pierścionki – ale nigdy 
nie zakładam ich wszystkich naraz. Jeśli jednak masz dobrany ze-
staw złożony z naszyjnika, kolczyków, bransoletki i pierścionka, 
to śmiało łącz je w sposób, który uznasz za najbardziej atrakcyjny. 
Miej na uwadze, że chociaż można oczekiwać, iż twoja piękna 
biżuteria zostanie zauważona, chcesz przecież, by dostrzeżono 
także ciebie – a nie tylko twoje klejnoty. Do codziennego stroju 
lepiej może nosić tylko jeden malutki, lecz olśniewający wisio-
rek z bursztynem, który podkreśli linię szyi. To by wystarczyło. 
Kiedy ubierasz się w bardziej szykownym stylu, spróbuj duże-
go wisiorka na długim łańcuszku z dobranym pierścionkiem lub 
bransoletką. Kieruj się własnym wyczuciem. W sytuacji wyma-
gającej bardziej konserwatywnego wyglądu, na przykład na roz-
mowę kwalifikacyjną, możesz wybrać tylko mały pierścionek lub 
noszone w ukryciu zawiniątko (połącz je z talizmanem sukcesu).

Po pierwsze, naładuj biżuterię z bursztynem stosownie do 
pożądanego przez ciebie rodzaju atrakcyjności – zachowaj ostroż-
ność: dostaniesz dokładnie to, czego sobie zażyczysz! Niektóre 
rodzaje uwagi bywają niepożądane.

Czar wyrobu jubilerskiego w końcu przestanie działać, dla-
tego naładuj go ponownie, ilekroć zajdzie taka potrzeba. Jednak 
wielokrotne używanie tego samego kamienia w tym samym celu 
przeznaczy go i ułatwi wykorzystanie.

Zawsze pamiętaj, aby wizualizować swoje najlepsze ja i doko-
nywać projekcji tego obrazu wraz z pozytywnym nastawieniem. 
Swoją magię musisz zawsze wspierać działaniami w przyziem-
nym świecie. Kiedy używasz tych zaklęć, nie możesz oczekiwać 
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sukcesu, jeśli nie zwracasz uwagi na szczegóły osobistych nawy-
ków pielęgnacyjnych, wyglądu i zachowania. 

Najpierw oczyść biżuterię. Do każdego zaklęcia, o  ile nie 
podano inaczej, trzymaj przedmiot w ręce projekcyjnej podczas 
wizualizowania szczególnego celu i  wypowiadania magicznej 
formułki.

Na ogólnie pozytywny wygląd:
Użyj tego zaklęcia, aby przyciągnąć ogólnie pozytywną ener-
gię i wspomóc pomyślny obrót spraw.
Pomóż mi teraz zabłysnąć,
Aby dobrze szło mi wszystko. 
Obróć ku mnie to spojrzenie,
Niech mnie spotka wyróżnienie.

Na piękno fizyczne – twoje najlepsze cechy:
To zaklęcie ma pomóc zwrócić uwagę na twoje najlepsze ce-
chy fizyczne.
Bursztynie, żywico pradawnego drzewa,
Choć niemłody jesteś, urodą olśniewasz.
I ja o to samo z szacunkiem cię proszę,
Niech inni dostrzegą, co najlepszego wnoszę.

Na pochwycenie czyjegoś spojrzenia:
Jest wiele sposobów na wyróżnienie się w tłumie – niektóre 
z nich stawiają nas w niekorzystnym świetle. To zaklęcie ma 
zwrócić na ciebie uwagę, ale w subtelny sposób. Co będzie 
widać potem, zależy od ciebie. Samo zaklęcie nie ma zmie-
nić w tobie niczego, tylko uwydatnić twoje najlepsze cechy, 
żebyś nie tylko została dostrzeżona, ale przy tym w sposób 
pozytywny. 



Eliksiry i esencje z kryształów 

~ 97 ~

Eliksiry i esencje: różnica

Główna różnica między tymi „wyciągami” kamienia w wodzie 
jest następująca:

 ? Eliksir: kamień pozostawia się w wodzie na pewien czas.
 ? Esencja: kamień pozostawia się w wodzie na pewien czas 
z zamiarem późniejszego długotrwałego przechowywania – 
dodaje się przy tym środek konserwujący, na przykład wódkę 
lub ocet, gdyż esencje często zawierają zioła i olejki eteryczne. 

 ? „Suchy” eliksir: kamień nie jest w rzeczywistości zanurzany 
w wodzie, można więc wykorzystać jego energię w subtelny 
sposób. Nazywa się to też metodą pośrednią.

Jeśli wykorzystuje się zioła, dodanie środka konserwują-
cego jest dobrym pomysłem, gdyż materiał roślinny łatwo się 
rozkłada i  może zgnić w  wodzie. Jeśli wolisz uniknąć stoso-
wania takiego środka, ale mimo to chcesz w  swoim eliksirze 
używać ziół, przygotuj z nich napar (jak podczas parzenia her-
baty), zanim dodasz kamień i naładujesz go. Dzięki moczeniu 
we wrzątku i przecedzeniu otrzymasz płyn, który można dłużej 
przechowywać.

ELIKSIR BAZOWY 
(nieprzeznaczony do konsumpcji)

Wybierz kamień i naładuj go do swego celu.
1. Wybierz wodę i pojemnik. Zalecam przygotowywanie krysz-

tałowego eliksiru z wody krynicznej lub z naturalnych źródeł. 
Można też użyć deszczówki bądź stopionego śniegu. Płyn 
można przechowywać w ozdobnej butelce z korkiem albo 
słoiku z nakrętką.



Księga zaklęć kryształowych

~ 98 ~

2. Wybierz metodę: światło słoneczne lub księżycowe albo jed-
no i drugie. Patrz też: podrozdział Sugestie, gdzie znajdziesz 
rozmaite pomysły i magiczne formułki.

3. Użyj dowolnej techniki wizualizacji, jaką uznasz za stosowną. 
Możesz wyobrażać sobie, jak światło przenika i nasącza krysz-
tał (naładowany twoją intencją), a następnie przenosi tę ener-
gię do wody. Możesz także ułożyć wokół pojemnika szpice 
kryształu górskiego skierowane czubkami do wewnątrz. Albo 
otocz naczynie pierścieniem kamieni dobranych do celu, dla 
którego sporządzasz eliksir, albo kamieni przyporządkowa-
nych słońcu i księżycowi.

4. Przechowywanie: o ile nie dodajesz ziół ani olejków, nalej wody 
do wybranego naczynia (jeśli to nie w nim przygotowałaś elik-
sir). Możesz pozostawić kamień w naczyniu (upewnij się, czy 
nie rozpuszcza się on w wodzie). Zwykły kamień w eliksirze 
wodnym można przechowywać przez długi czas, ale jego właś-
ciwości magiczne mogą „wywietrzeć”. Takiej wody najlepiej 
używać do oczyszczania kamieni lub do innych celów konse-
kracyjnych. Naczynie można postawić na ołtarzu.

5. Kiedy już skończysz, oczyść kamień i  ponownie naładuj 
w świetle słonecznym lub księżycowym. Staraj się przez kilka 
miesięcy nie używać go do sporządzania innego eliksiru – 
niechaj odpocznie. 

ESENCJA BAZOWA 
(nieprzeznaczona do konsumpcji)

Zawiera ona często zioła i olejki, jest przeznaczona do długotrwa-
łego przechowywania.
1. Zastosuj procedurę dla eliksiru: włóż kamień do wody 

w szklanym pojemniku.
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2. Pozostaw mieszankę w świetle słonecznym lub księżycowym 
na co najmniej sześć godzin. Do osobnego szklanego po-
jemnika, szczelnie zamykanego, nalej w proporcji pół na pół 
wódki lub octu oraz twojego kryształowego wyciągu.

3. Kamień wyjmij (lub pozostaw, jeśli wolisz).
4. Dodaj zioła lub napary ziołowe, olejki, wedle gustu. Skład-

niki te możesz też dodać, zanim wystawisz mieszankę na 
światło słoneczne lub księżycowe, ale ciepło osłabi wówczas 
aromat olejków.

5. Możesz dodawać trochę tej mieszanki do innych esencji 
i eliksirów.

Oto zaklęcie do wykorzystania podczas sporządzania esencji:
Do tej esencji moc kryształu płynie,
Coraz to czystsza w każdej godzinie.
Potężna esencja kamienia i wody
Moją magię jeszcze umocni.

Eliksir pośredni, czyli „suchy”

Ta metoda ma na celu przejęcie energii kamienia bez zanurzania 
go w wodzie. Stanowi znakomity wybór dla minerałów rozpusz-
czalnych w wodzie albo toksycznych z powodu zawartości me-
tali. Włóż kamień do szklanego pojemnika bez wody i zamknij 
szczelną pokrywką – dobrze się tu sprawdza słoik na przetwory. 
Następnie umieść ten pusty pojemnik wewnątrz innego szkla-
nego pojemnika i nalej do tego ostatniego wody. Jeśli pojemnik 
wewnętrzny jest szczelnie zamykany, możesz go całkowicie za-
nurzyć. W przeciwnym razie dodaj wody tylko do połowy jego 
wysokości. Oba pojemniki pozostaw w świetle słonecznym lub 
księżycowym. Jeśli na początku użyjesz wody zdatnej do picia, 
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możesz spożywać tak otrzymany eliksir – zwróć jednak uwa-
gę, aby ta woda nie miała żadnego kontaktu z kamieniem. No 
i oczywiście zadbaj, by oba pojemniki były w środku i z wierzchu 
czyste. Wystawiając eliksir na zewnątrz na światło słoneczne lub 
księżycowe, można przykryć pojemnik/pojemniki kawałkiem 
plastikowej folii, aby wiatr nie nawiał obcych przedmiotów (ani 
robaków!). Albo też przykryj pojemnik płytką przezroczystego 
szkła. Nie zapomnij także o umyciu rąk po kontakcie z jakim-
kolwiek metalicznym kamieniem.

Sugestie dotyczące eliksirów i esencji

 ? Do eliksiru możesz dodać ziół i olejków eterycznych. Wodę, 
kilka kropli olejku, jakieś zioła oraz kryształ można połą-
czyć, tworząc płyn na olejek do kąpieli albo do rozpylania 
na sympatyczną mgiełkę, która oczyści atmosferę pomiesz-
czenia. Pamiętaj, by zużyć taką mieszaninę w ciągu kilku dni, 
zwłaszcza jeśli zawiera zioła. Eliksir można przechowywać 
przez dłuższy czas, jeśli sporządzisz raczej napar z ziół zamiast 
dodawać je w całości.

 ? Niektóre zaklęcia z tej książki wymagają szczególnego rodza-
ju eliksirów, dobrze jest mieć je pod ręką. Podczas każdej 
pełni Księżyca można przygotowywać świeżą partię.

 ? Eliksir lub esencję przechowuj w wykonanym z ciemnego 
szkła słoiku lub butelce ze szczelną nakrętką. Można w tym 
celu użyć po prostu pojemników po kupowanych produk-
tach, takich jak ocet czy oleje do sałatek, a nawet przyprawy. 

 ? Inny sposób używania eliksirów to sporządzanie olejków 
do masażu z  kamieni szlachetnych – najpierw wykonaj 
podstawę z olejku nośnikowego, następnie pozostaw ka-
mień w olejku na kilka godzin. Olejku używaj do kąpieli 
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lub masażu. Przestrzegaj wskazówek aromaterapeutycznych 
dotyczących bezpieczeństwa. Kupne olejki powinny mieć 
takie informacje na etykiecie.

 ? Aby sporządzić eliksir niewidocznego Księżyca, użyj kawałka 
obsydianu i wystaw wodę na zewnątrz podczas nowiu. Taki 
płyn będzie odpowiedni na sprej służący do rozpraszania ne-
gatywności lub oczyszczania przedmiotów. Możesz też dodać 
go do wody na oczyszczającą kąpiel.

 ? Przy użyciu pipetki/zakraplacza zbierz z roślin poranną rosę 
i dodaj do eliksiru. Albo użyj stopionego śniegu, deszczówki 
lub wody zebranej w jakimś szczególnym miejscu. Pamię-
taj – spożywaj tylko bezpieczną wodę. W razie wątpliwości 
nie pij jej!

 ? Zmocz ściereczkę w eliksirze lub esencji i zrób z niej okład 
na różne części ciała. 

Eliksir słoneczny

Użyj tego eliksiru podczas odprawiania każdego zaklęcia zwią-
zanego z  energią solarną, energią projekcyjną, sukcesem, siłą 
lub ochroną. Wystaw go na słońce na dowolnie długi okres, ale 
zabierz przed zapadnięciem zmroku. Staraj się robić to podczas 
fazy przybywania Księżyca lub pełni, mimo iż sporządzasz eliksir 
„słoneczny”. Znakomitym kamieniem będzie w tym przypadku 
bursztyn. Przeprowadź wizualizację, jak światło wchodzi do ka-
mienia, przenika go, a następnie przenosi się do wody, nasyca 
ją, wyciąga minerały z kamienia do płynu – te cząsteczki tworzą 
połączenie metafizyczne. 
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Magiczna formułka:
Światło Słońca pomału
Ładuje tę wodę energią kryształu.
Jego ciepłe promienie odnowią
Wodę czystą, świeżą i zdrową. 

Eliksir księżycowy

Użyj tego eliksiru podczas odprawiania dowolnego zaklęcia zwią-
zanego z energią lunarną, energią receptywną, emocjami, miłoś-
cią lub intuicją. Eliksir sporządź podczas pełni. Wystaw go na 
światło księżycowe na dowolnie długi okres, ale zabierz przed 
wschodem słońca. Dobrym wyborem będzie w tym przypadku 
kamień księżycowy.

Magiczna formułka:
Światło Księżyca pomału
Ładuje tę wodę energią kryształu.
Jego srebrne promienie odnowią
Wodę czystą, świeżą i zdrową.

Eliksir oczyszczający i ochronny

Ten eliksir, łączący w sobie sól, żywicę olibanum, rozmaryn, cy-
trynę i olejek cedrowy, rozprasza negatywną energię i zapewnia 
ochronę. Najpierw zagotuj wodę jak na przygotowanie herbaty. 
Wlej ją do szklanej miski i dodaj rozmarynu (świeżego lub su-
szonego). Możesz zawinąć go w chustę serowarską, użyć saszet-
ki ziół do zaparzania albo luźnych liści. Zetnij koniec cytryny 
i wyciśnij sok do miseczki, następnie wrzuć również końcówkę. 
Dodaj 3 ziarenka soli morskiej i kawałeczek żywicy olibanum, 
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dopóki woda jest wciąż ciepła. Pozostaw mieszaninę do zapa-
rzenia. Gdy ostygnie, przecedź do butelki z atomizerem (roz-
pylaczem). Dodaj pojedynczy kryształ górski i 3 krople olejku 
cedrowego. Pozostaw eliksir na słońcu na kilka godzin lub na 
cały dzień. Opcjonalnie: aby uzyskać słodszy aromat, dodaj kil-
ka kropli olejku pomarańczowego. Rozpylaj wedle życzenia, zu-
żyj mieszaninę w ciągu kilku miesięcy. 

Ten eliksir stanowi dobry wybór, kiedy musisz korzystać 
z przestrzeni, która była niedawno zajmowana przez inną oso-
bę (zwłaszcza jeśli wiesz, że występowały tam negatywne ener-
gie). Znakomicie sprawdza się w akademikach, wynajmowanych 
apartamentach, pokojach hotelowych, biurach czy nawet uży-
wanych samochodach. Po sprzeczce można go użyć dla „oczysz-
czenia atmosfery”. Można też rozpylać go na zewnątrz domu, 
w pobliżu wejść i okien. Podczas rozpylania przeprowadź wizua-
lizację i wypowiedz formułkę:

Odśwież, oczyść powietrze niezdrowe,
Niech będzie to miejsce bezpieczne i nowe. 

Eliksir na rozproszenie negatywnej energii

Eliksir podobny do oczyszczającego i chroniącego można też 
sporządzić dla usunięcia zaburzeń na planie astralnym. Na po-
czątek przygotuj eliksir ciemnego Księżyca sporządzony w fazie 
jego ubywania. Dodaj 9 ziaren soli morskiej, kilka gałązek su-
szonego rozmarynu, kroplę olejku cedrowego i 3 krople olejku 
kadzidłowego (lub 1 ziarenko żywicy olibanum). Mieszaninę 
przelej do butelki z atomizerem i używaj w razie potrzeby lub 
nanieś kroplę na kamień i  połóż go w  określonym miejscu, 
gdzie zaburzenie jest odczuwalne lub spodziewane. Najlepszym 
wyborem jest w tym przypadku skupienie kryształów kwarcu, 
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gdyż płyn może wniknąć do szczelin, dzięki czemu nie spłynie. 
Ponieważ mieszanina zawiera zioła i nie została przecedzona, 
szybko ją zużyj lub wyrzuć.

Magiczna formułka:
Nieproszone i niechciane,
Źródło zła zostanie przegnane.
Niech odejdzie, nie szkodząc nikomu,
Z mego miejsca i z mego domu.

Eliksir na błogosławieństwo domu

Sporządź ten eliksir podczas fazy przybywania Księżyca. Weź 2 
szklanki eliksiru lub esencji kwarcowej ogólnego zastosowania. 
Jeśli nie zostawiłaś kamienia w pojemniku, włóż nowy. Dodaj 6 
ziaren soli morskiej i wystaw mieszaninę na słońce na 2 godziny. 
Dodaj 1 łyżeczkę świeżego soku z cytryny. Płyn przelej do butelki 
z atomizerem. Rozpylaj w każdym pomieszczeniu nowej siedziby 
albo dla odświeżenia w razie potrzeby. Przeprowadź wizualizację 
duchowego oczyszczenia i błogosławienia twego domostwa. Po-
wtarzaj co roku lub co kwartał.

Magiczna formułka:
Błogosław to czyste domostwo,
Strzeż każdego, kto tu zagości. 
Niech dzięki temu zaklęciu
Żadne zło się tutaj nie kręci.
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Eliksir na uspokojenie

Na początek weź eliksir kryształowy ogólnego zastosowania. 
Zmieszaj go pół na pół ze świeżym eliksirem ametystowym. Kąp 
się w tym, stosuj na skórę albo mocz szmatkę i rób okłady na 
czoło. Wizualizuj chłodny, kojący kolor ametystu. Oglądaj oczy-
ma umysłu, jak te właściwości uspokajają twój umysł. Dla uzy-
skania dodatkowego efektu chłodzącego możesz przechowywać 
płyn w lodówce.

Wypowiadaj poniższe słowa raz za razem, jak mantrę:
Ukój i złagódź, uspokój mój nastrój.

Eliksir na namiętność

Tego eliksiru można użyć w celu ożywienia fizycznego aspek-
tu związku. Podczas fazy przybywania Księżyca sporządź eliksir 
z użyciem karneolu – wystaw go na słońce na sześć godzin. Wizu-
alizuj, jak mieszanina zostaje nasycona dowolnego rodzaju ener-
gią, jakiej pragniesz w swojej szczególnej sytuacji. Użyj tej wody 
do kąpieli albo do namaszczania ciała, zwłaszcza okolicy czakry 
sakralnej. Dla uzyskania bardziej intensywnego doświadczenia 
możesz dodać do eliksiru olejku do masażu i  rozkoszować się 
nim w towarzystwie partnera/partnerki. Możesz też sporządzić 
„suchy” eliksir słoneczny z użyciem karneolu i pić go. Dodaj na 
przykład kilka kropli do niektórych koktajli!

Podczas przyrządzania i przed użyciem wypowiadaj nad mie-
szaniną następujące słowa:

Płynna namiętność mikstury z kryształem
Niechaj owładnie także jego/jej ciałem.
Mocą słoneczną, dla dobra wszystkich,
We dnie i w nocy niech się to ziści.
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Tonik kąpielowy pełni Księżyca

Najpierw sprządź eliksir bazowy z użyciem kamienia księżyco-
wego. Opcjonalnie: dodaj kilka kropli porannej rosy zebranej 
podczas święta Beltane albo przesilenia letniego. Kiedy będziesz 
wlewać ten eliksir do kąpieli, wizualizuj, jak blask pełni Księżyca 
przenika wodę. 

Magiczna formułka:
Dzięki tobie, blasku księżyca,
Niech uroda ma zachwyca.
Gdy ta woda pieści moje ciało,
Niech mi doda wdzięku niemało.

Eliksir na urodę

Sporządź eliksir z użyciem jaspisu i naładuj go wybraną meto-
dą. Jest wiele postaci tego minerału, wybierz taką, która do cie-
bie przemawia. Jaspis jest odmianą chalcedonu (kwarc), zwykle 
matową, ale występuje w prawie wszystkich kolorach, niekiedy 
z ozdobnymi plamkami i wzorami. Dodaj niewielką ilość tego 
eliksiru do wody, w  której myjesz twarz, i  wizualizuj ją jako 
odmładzający tonik, który odświeża cię i w dowolnym wieku 
uwydatnia twoją urodę. Powtarzaj podczas mycia tę magiczną 
formułkę:

Niech upływ lat i czas łagodny
Nie naruszą mej urody.
Niech z ciała zmyję i trudy, i troski,
Pozostawię wrażenie świeżości.
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Pitny eliksir z kryształu górskiego

1. Wybierz kawałek kryształu górskiego (szpic lub polerowany) 
i  zadbaj, aby był czysty. Można go oczyścić, wkładając na 
krótko do wrzącej wody, po czym wyjąć szczypcami i zosta-
wić do ostygnięcia. Albo też umyć delikatnym płynem do 
naczyń (tak jakby to było naczynie) i dokładnie opłukać.

2. Kryształ można naładować w  dowolnym wybranym celu. 
Kryształ górski jest dobrym ogólnym źródłem energii, a tak-
że kamieniem równoważącym. Można użyć go w dowolnym 
celu magicznym po zaprogramowaniu swojej intencji.

3. Użyj wody pitnej, butelkowanej lub kranówki. Możesz wziąć 
dowolną ilość – w  szklance lub dzbanku. Umieść kamień 
w wodzie.

4. Jeśli zechcesz, wystaw pojemnik na światło słoneczne lub 
księżycowe. Kryształ pozostaw w wodzie maksymalnie przez 
dwanaście godzin. Następnie wyjmij go lub pozostaw w na-
czyniu – uważaj tylko, żeby go nie połknąć!

5. Zużyj eliksir od razu lub trzymaj w lodówce maksymalnie 
przez trzy dni.

Eliksiry na słonej wodzie

Sól jest jednym z  najbardziej popularnych minerałów, jakich 
używamy na co dzień. W magii jest tradycyjnie stosowana do 
zewnętrznego i wewnętrznego oczyszczania, a  także do ochro-
ny. Do zastosowań magicznych najlepiej nadaje się sól morska, 
uzyskana po odparowaniu wody morskiej. W zależności od uży-
wanych kamieni dodaj soli przed lub po sporządzeniu eliksiru. 
Oczywiście sól lepiej się rozpuści, jeśli dosypiesz ją, zanim odsta-
wisz wodę na kilka godzin, zależy to od ciebie. Ten rodzaj eliksiru 
jest doskonały do konsekracji świętej przestrzeni albo narzędzi, 
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zachowaj jednak ostrożność: nadmiar soli może być szkodliwy 
dla niektórych powierzchni. Użyj tylko szczypty.

Dodatkowe zastosowania eliksirów i esencji:
 ? Dodawaj do kąpieli w  celu wewnętrznego oczyszczenia, 
uzdrowienia albo w przypadku dowolnej kąpieli rytualnej – 
możesz w tym nawet umyć włosy.

 ? Myj tym twarz albo namaszczaj części ciała.
 ? Oczyszczaj kamienie, konsekruj magiczne narzędzia albo na-
maszczaj przedmioty.

 ? Stawiaj w naczyniu z eliksirem/esencją pływającą świeczkę.
 ? Dodawaj do ozdobnej fontanny.
 ? Używaj do podlewania roślin lub jako ofiary w  magii 
ogrodowej.



Ember Grant od trzydziestu lat kolekcjonuje skały i minerały, 
a od piętnastu praktykuje magię z wykorzystaniem krysz-
tałów. Jest autorką książek: Magical Candle Crafting i The 
Second Book of Crystals Spells. Od 2003 roku współpracuje 
z wydawnictwem Llewellyn. 

Ekspertka unikalnych technik pracy z kamieniami  
i kryształami podpowie Ci jak:

 ? bezpiecznie stosować zaklęcia i rytuały,
 ? wykorzystać sprawdzone zaklęcia na odzyskanie zdrowia, 
miłości i rozwiązywanie codziennych problemów,

 ? odkryć tajniki pracy z konkretnymi kamieniami, 
kryształami, szkłem, a nawet piaskiem,

 ? pracować z siatką kryształów,
 ? włączyć do pracy z kamieniami numerologię, medytację 
i eliksiry,

 ? samodzielnie wykonać amulety i talizmany,
 ? oczyszczać i ładować energetycznie kamienie,  
aby zaklęcia były skuteczne.

Wykorzystaj moc kamieni
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