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Przedmowa

Koraliki były wytwarzane od bardzo dawna. Najstarszymi do-
tychczas odkrytymi są przebite muszle z epoki kamiennej sprzed 
82 000 lat*. Były znajdowane od 40 do 200 kilometrów w głąb 
lądu od wybrzeża Afryki Północnej, przez co można je uznać za 
bardzo cenną własność przywódców duchowych lub plemien-
nych. Obecnie uważane są za jedne z najwcześniejszych przykła-
dów ludzkiej symboliki.

Co nasi przodkowie robili ze swoimi koralikami? Nigdy nie do-
wiemy się na pewno, ale możemy zgodzić się z uzasadnionymi do-
mysłami. Bez wątpienia dotykali ich w chwilach bezczynności lub 
gdy martwili się bądź zastanawiali nad problemem, tak jak robią 
to ludzie współcześni z koralikami zmartwień (w Grecji: kombo-
loi). Drogocenność koralików wzmacniała medytacyjny stan umy-
słu i doprowadziła do postrzegania ich jako narzędzia duchowego. 
W  ten sposób rozumiano i  używano koralików modlitewnych, 

* Abdeljalil Bouzouggar, Nick Barton i in., 82,000-year-old shell beads from North Africa 
and implications for the origins of modern human behavior, Proceedings of National Acade-
my of Sciences USA, 104 (2007), 9964– 9969.
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począwszy od starożytnych Indii w VIII wieku p.n.e. (mala*), na 
różnego rodzaju współczesnych koralikach skończywszy.

Filozofia neoplatońska i teurgia (będące sercem zachodnich 
tradycji ezoterycznych) stanowią ramy do zrozumienia, w  jaki 
sposób koraliki modlitewne wykorzystywane są jako narzędzia 
duchowe. Zgodnie z  neoplatońską kosmologią, podobnie jak 
u Plotyna, Proklosa, Jamblicha i innych, kosmos jest emanacją 
Niewysłowionego, ostatecznej zasady jedności poprzez kilka po-
ziomów rzeczywistości. Jednym z nich jest Kosmiczny Umysł 
(po grecku Nous), który jest królestwem niezmiennych platoń-
skich idei i wiecznych bogów. Poniżej znajduje się Dusza Ko-
smiczna, która ożywia cały wszechświat i jednoczy go jako jeden 
żywy organizm. Rządzi Kosmicznym Ciałem, czyli światem ma-
terialnym, którego doświadczamy zmysłami. Stąd też wszystko 
na świecie rodowodowo lub liniowo pochodzi od bogów i osta-
tecznie od Jednego. W konsekwencji przedmioty, właściwości, 
działania i inne rzeczy w świecie materialnym funkcjonują jako 
symbole (grec. symbola) i  tokeny (grec. synthemata), których 
można użyć do obudzenia boskich mocy. Mówiąc dokładniej, 
jak wyjaśnia Jamblich, podczas rytuału wyżej wspomniane rzeczy 
dostrajają nasze dusze tak, by rezonowały z konkretnymi boskimi 
energiami i przyciągały nas do bogów.

Koraliki modlitewne są zatem narzędziami teurgii („boskiego 
dzieła”), które wraz z odprawieniem rytuału mają doprowadzić 
do naszego zjednoczenia z bogami. Im więcej symboli i tokenów 
zostanie użytych, tym większe będzie zbliżenie (inne przedmio-
ty będą równe). Stąd też konstruując lub wybierając koraliki 
modlitewne, musimy szukać symboli odpowiadających boskim 

* Mala (skt. japa mala, mala) – tybetański lub indyjski sznur modlitewny. Licznik słu-
żący do odliczania ilości wykonanych mantr i innych powtarzalnych praktyk religijnych 
obecnych w szkołach skupionych wokół buddyzmu i hinduizmu. Sama nazwa mala jest 
terminem, który w sanskrycie oznacza „wieniec” lub „naszyjnik” (przyp. wyd. pol.).
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mocom, które zamierzamy przywołać. Jak wyjaśnił Wielki Mistrz 
Jean-Louis de Biasi, obejmuje to liczbę koralików, ich rozmiesz-
czenie (np. podział na grupy), materiał, z jakiego są wykonane, 
kolor, kształt i wszystkie inne aspekty ich budowy. Nie przegap-
cie żadnej okazji do wzmocnienia boskiej więzi poprzez zgodność 
doboru do intencji.

Koraliki modlitewne najczęściej nawleczone są w pętlę, co 
również ma wielkie znaczenie, ponieważ wówczas, w tym kształ-
cie, stają się mandalą, symbolem kosmosu w jego równowadze, 
jedności i całości. Sznurek symbolizuje ukrytą wewnętrzną więź, 
która łączy ze sobą różne części, co nadaje jedności pozór wie-
lości. Koraliki można podzielić na przykład na cztery grupy re-
prezentujące ćwiartki (północ, wschód, południe, zachód) i inne 
odpowiadające im rzeczy, takie jak cztery elementy. W szczegól-
ności jednak pętla koralików modlitewnych symbolizuje czas 
cykliczny, np. rok, znak zodiaku, dni tygodnia i  fazy księżyca. 
Prowadzi to do dalszych nawiązań takich jak dwunastu bogów 
olimpijskich, siedem planet i Potrójna Bogini. Skomponujcie ko-
raliki modlitewne zgodnie z waszym duchowym celem.

Po nawleczeniu koralików musisz w  jakiś sposób związać 
końce, aby utworzyć pętlę. Jest to magiczna operacja wiązania, 
która zamyka obwód cyklu i zatrzymuje w nim energię. Możesz 
to zrobić ostrożnie, ukrywając złączenie, jeśli zamierzasz symboli-
zować cykl bez początku i końca. Często chcemy użyć cykli, które 
mają specjalne miejsce, a więc końce są ze sobą wyraźnie połą-
czone i tworzą „głowę” poprzez nawiązanie na kawałek wiszące-
go sznurka jednego większego lub kilku mniejszych koralików 
i chwosta. To też ma ważne znaczenie. Jak wyjaśnił Arystoteles, 
okrąg reprezentuje niekończący się ruch niebios, ale linia prosta 
reprezentuje zmianę zachodzącą w świecie materialnym, która 
zaczyna się i kończy: śmiertelność życia na ziemi. W greckich 
koralikach modlitewnych „głowa” jako pojedynczy, większy 
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paciorek, nazywana jest kapłanem; w tradycji hinduskiej jest to 
guru. Stąd też wskazuje ona specjalny punkt wejścia i wyjścia 
w cykl, przejściowe miejsce kontaktu z bóstwami.

Filozofia neoplatońska uczy, że każdy poziom rzeczywistości 
jest zgodny z  triadyczną zasadą, zgodnie z którą trwa on sam 
w sobie, schodzi w dół, tworząc niższe poziomy, które następnie 
powracają w górę, szukając porządku i harmonii. Stosujemy tę 
zasadę w czasie modlitwy koralikami, gdy poczynając od „głowy” 
pozostającej na swoim miejscu, przesuwamy się w całym cyklu 
z dala od niej, a następnie powracamy do niej, w kółko naśladu-
jąc niekończące się cykle procesji i powrotu. Podczas modlitwy 
kontemplujemy ten krąg łączący poziomy kosmosu w jeden. Za 
każdym razem gdy mijamy „głowę”, kontemplujemy Jednego, 
który łączy kosmos w całość.

Koraliki symbolizują także cykl życia człowieka: zaczyna się 
od naszego zejścia z boskich królestw symbolizowanego przez ka-
płana; następnie obrazuje przejście do większej materialnej mani-
festacji; w końcu, gdy mijamy środek życia, zawracamy w stronę 
duchowych królestw, przygotowując się do porzucenia świata 
materialnego i powrotu do boskości. Krąg koralików jest zawsze 
doskonałą okazją do kontemplacji życia jako całości – tego, co 
przeminęło i co jeszcze nadejdzie.

W mniejszej skali pętla symbolizuje jeden rok, a każdy pacio-
rek jeden dzień (nawet jeśli jest ich mniej niż 365). Podczas wde-
chu i wydechu przy każdym koraliku traktuj go jak nowy dzień, 
doskonały sam w sobie, bez żalu i nostalgii za tymi, które prze-
minęły, oraz bez zmartwień i nadziei wobec przyszłych. Koralik 
kapłana/guru reprezentuje znaczącą rocznicę, taką jak twoje uro-
dziny lub data inicjacji (twoje odrodzenie). Kandydaci do inicja-
cji mogą nanizać koraliki samodzielnie, ale to nauczyciel, razem 
z kandydatem, wiąże ostatnie węzły (zawiązanie) i  konsekruje 
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ukończone koraliki. Kandydaci otrzymują swoje ukończone ko-
raliki podczas inicjacji.

„Swój swego pozna” to starożytna filozoficzna zasada, z której 
wynika, że by poznać bogów, musisz stać się taki jak oni, tzn. spokoj-
ny, niewzruszony, stabilny i konsekwentny. Co więcej, aby poznać 
Niewysłowionego, musisz stać się całkowicie prosty, zjednoczony 
i niezmienny. Możesz zbliżyć się do tego stanu, medytując o czymś 
prostym, na przykład własnym oddechu. Koraliki modlitewne po-
magają mierzyć czas medytacji, a każdy nowy koralik przypomina, 
abyś powrócił do swojego oddechu, gdyby dokądś powędrował. By 
połączyć się z określoną boską energią, możesz powtórzyć, w umyśle 
lub na głos, odpowiednią modlitwę lub mantrę. Szczególnie przy-
datne są bardzo krótkie „modlitwy-strzały”, ponieważ wystrzeliwują 
twoją duszę bezpośrednio w serce boskości. (Więcej informacji na 
temat „modlitw–strzał” można znaleźć w książce Wisdom of Hypatia, 
rozdział 11).

Chociaż może się to wydawać zbędne w obliczu 82 000 lat 
doświadczenia, współczesna psychoterapia również wspiera korzy-
ści duchowe płynące z używania koralików modlitewnych*. Pod 
pewnymi względami nie jest to zaskakujące, ponieważ niektóre 
techniki psychoterapeutyczne bezpośrednio nawiązują do staro-
żytnych praktyk duchowych. Skuteczna, nowoczesna technika 
psychoterapeutyczna, tj. terapia poznawczo-behawioralna, któ-
ra opiera się na przeformułowaniu oceny zdarzeń, wywodzi się 
bezpośrednio ze starożytnego stoicyzmu (drugiego stopnia w filo-
zofii Hypatii). Technika aktywnej wyobraźni w psychologii ana-
litycznej Junga wywodzi się z teologii neoplatońskiej (trzeciego 
stopnia). Wszystkie współczesne techniki pozytywnego myślenia 
powstały w ruchu nowej myśli z początku XX wieku (powstał on 
jako rezultat amerykańskiego transcendentalizmu), który został 

* Uri Wernik, The use of prayer beads in psychotherapy, Mental Health, Religion & Culture, 
12 (2009), 359–368.
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rozwinięty przez Ralpha Waldo Emersona oraz innych myślicieli 
pod wpływem neoplatonizmu i wschodnich tradycji.

Dion Fortune zdefiniował magię jako sztukę zmieniania świa-
domości zgodnie z wolą, przy czym koraliki modlitewne są waż-
nymi, magicznymi narzędziami przekształcającymi świadomość. 
Patrząc psychologicznie – proste, pozytywne myślenie może być 
nieskuteczne, wymagana jest bardziej jednoznaczna rekonstruk-
cja narracji, czyli takie przeredagowanie osobistej historii, aby 
miała lepszy finał. Aby to osiągnąć, możesz wybrać pojedyncze 
koraliki reprezentujące określone idee (np. ludzi, przedmioty, 
wydarzenia, afirmacje) i połączyć je ze sobą, tworząc narrację, 
która przekształca negatywne myśli w pozytywne. Oczywiście 
powinieneś dokładnie przemyśleć symbolikę swoich koralików, 
być może z pomocą nauczyciela duchowego. Ta książka dostarczy 
ci wielu dobrych rad.

Koraliki modlitewne możesz zrobić samodzielnie lub z po-
mocą nauczyciela duchowego, który może mieć lepszy wgląd 
w twoją sytuację i wiedzieć, jak można ją poprawić. Robienie 
koralików modlitewnych może być zabawną i twórczą czynno-
ścią, która sama w sobie rozpoczyna transformację i aktywację 
bardziej pozytywnego stanu. Niech to będzie rytuał, ale kon-
struktywny, pozytywny i radosny.

Jeśli nosisz na co dzień koraliki modlitewne bądź masz je 
zawsze przy sobie, działają one jak talizman, nieustannie wzmac-
niając transformację psychiczną, którą powodują. Są one jednak 
najbardziej skuteczne, gdy używasz ich w  trakcie rytuału, po-
nieważ przeciągając każdy koralik palcami, mówiąc lub myśląc, 
co ten ruch oznacza, wzmacniasz sekwencję celu, dla którego je 
stworzyłeś, prowadząc swój umysł przez różne stany i nadruko-
wując na nim wzór. Jeśli wypowiadasz swoje modlitwy głośno, 
przeciągając koraliki, wówczas myśl, słowo i działanie są zjedno-
czone. Jeśli spojrzysz na kolory i kształty koralików, to oprócz 



15Przedmowa

słuchu i dotyku angażujesz także wzrok. Spokojny i  regularny 
ruch jest relaksujący i może wywoływać sugestywny, hipnotyczny 
stan. Wszystko to wspomaga transformację twojej psychiki. Od-
mawianie modlitw z użyciem koralików zamienia abstrakcyjne 
myśli w rzeczywistość; to jest zaklęcie.

Koraliki modlitewne są prostymi, ale potężnymi narzędziami 
do własnej transformacji, o czym świadczą tysiące lat używania 
ich w wielu tradycjach duchowych. Magiczne zastosowanie ko-
ralików modlitewnych nauczy cię, jak ich używać, aby dokonać 
własnej duchowej transformacji.

Bruce J. MacLennan
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Wstęp

Koraliki modlitewne można znaleźć na całym świecie. Były one 
używane tysiące lat temu w różnym kontekście. Celem tej książki 
nie jest spisanie historii koralików modlitewnych ani stworzenie 
przewodnika po ręcznie wykonanej biżuterii. Ma ona wprowadzić 
w jasną, szybką i efektywną inicjację ich używania. Ten wspaniały 
przedmiot jest niesamowitą pomocą, która może zmienić sposób, 
w jaki się modlisz, medytujesz lub odprawiasz rytuały.

Kiedy byłem dzieckiem, wszystkie katoliczki używały kora-
lików modlitewnych – różańca podczas nabożeństwa. Wiele lat 
później, w trakcie moich podróży po Grecji i Bliskim Wschodzie, 
widziałem, jak w życiu codziennym nadal często się ich używa. 
Dla kontrastu, współczesne grupy duchowe nie korzystają z tego 
pomocnego narzędzia, tracąc okazję do ułatwienia pracy nad 
własnym wnętrzem.

Czas odkryć tajemnice koralików modlitewnych w sposób 
tradycyjny. Wystarczy kilka minut, aby zrozumieć potężną ko-
relację między symbolami, świętymi słowami i wizualizacjami.
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Jedyne, czego będziesz potrzebować, by aktywować ukrytą 
moc tych rytuałów w swoim życiu, to kilka koralików, głęboki 
oddech i ta książka.

Witamy w magicznym łańcuchu!

Jak korzystać z tej książki?

Ta książka ma być praktycznym przewodnikiem używania kora-
lików modlitewnych. Z tego powodu została dokładnie i z roz-
mysłem podzielona.

Po raz pierwszy w historii tradycji zachodniej odkryjesz bar-
dzo skuteczne i magiczne narzędzie: koraliki modlitewne.

Wiedza o istnieniu wspomnianego magicznego narzędzia jest 
dobra, ale posiadanie podręcznika, który zawiera opisy różnych 
koralików, medytacji i  rytuałów czterech zachodnich tradycji, 
jest znacznie lepsze!

Czego możesz dokonać z tą książką?

1. Zrozumiesz, czym są koraliki modlitewne i  poznasz ich 
zastosowanie.

2. Dowiesz się, jakie są główne zasady rytuałów i praktyk: ener-
gie, egregory, mantry, wizualizacje itp.

3. Nauczysz się, jak błogosławić i poświęcić te narzędzia.
4. Zapoznać się z jasną prezentacją czterech różnych zachodnich 

tradycji.
5. Odkryjesz symbole, opisy i praktyki obejmujące różne kora-

liki modlitewne powyższych tradycji.
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6. Poznasz rytuały w czterech wariantach: a) medytacja; b) ry-
tuał indywidualny; c) rytuał dla dwóch osób oraz d) rytuał 
grupowy.

Przed rozpoczęciem praktyki

Ta książka jest zarówno instrukcją, jak i książką rytualną. Jeśli 
nie chcesz jej czytać od deski do deski, nie stanowi to problemu. 
Używaj jej swobodnie, zgodnie z własnymi zainteresowaniami. 
Drugi rozdział zawiera instrukcje, które mogą być przydatne do 
każdego rodzaju koralików modlitewnych. Po jego przeczytaniu 
podążaj za własnym wyborem tradycji, którą chcesz praktyko-
wać. Pamiętaj też, że warto eksperymentować z tradycjami, któ-
rych nie znasz. Praktyka jest cudownym kluczem, który wykracza 
poza jakiekolwiek nauczanie teoretyczne lub historyczne. Rytuał 
nauczy cię więcej niż jakiekolwiek intelektualne studium. Przed 
rozpoczęciem medytacji i rytuałów nie musisz uczyć się tradycji 
ani systemów. Wystarczy użyć wskazówek podanych w tej książ-
ce, by zaskoczyła cię moc i skuteczność wyników.

Cztery tradycje:  
kabała, hermetyzm, wicca i druidyzm

Rytualne teksty zawarte w tej części pozwalają na różne doświadcze-
nia duchowe. Każdy pomoże ci wyjść poza zwykłe wyjaśnienia teo-
retyczne. Poczujesz ich esencję. Będziesz zaskoczony zrozumieniem, 
które uzyskasz, nawet bez wcześniejszej znajomości tych dziedzin.

Ponadto, poprzez regularne stosowanie praktyk, będziesz 
w stanie ćwiczyć swoje wewnętrzne umiejętności i wzrastać du-
chowo. To jeden z głównych celów.
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Wymowa

Rytuały zawierają kilka świętych słów i mantr w różnych języ-
kach. Nie martw się! W tej książce zawarłem prosty kod wymo-
wy tych słów. W załączniku znajdują się dwie tabele (hebrajska 
i grecka), które dadzą ci wskazówki odnośnie do wymowy. Dzięki 
temu czytanie fonetyki używanej w języku greckim i hebrajskim 
stanie się dla ciebie łatwe.
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Rozdział 3

Konsekracja koralików 
modlitewnych

Błogosławieństwo było częścią pracy duchowej od bardzo dawna. 
W większości głównych religii błogosławieństwa są często do-
konywane przez duchownych. W przypadku zakonów inicjacyj-
nych i innych związków magicznych uważa się, że każdy może 
odprawiać rytuały i  konsekrować przedmioty bez obowiązku 
przyjęcia konkretnego dogmatu religijnego. Oczywiście można 
również nauczyć się osobistego wykonywania świętych tajemnic. 
Każdy może nauczyć się prowadzić samodzielnie, ale nauka jest 
bezpieczniejsza, szybsza i bardziej wydajna w przyjaznym środo-
wisku tradycji inicjacyjnej.

Każdy ma możliwość poświęcenia przedmiotów rytualnych 
i już teraz możesz rozpocząć praktykę i trening. By być tak efek-
tywnym jak to tylko możliwe, proces poświęcenia jest oparty na 
liczbie 8*.

Główne zasady konsekracji to: 1. oczyszczenie; 2. delimitacja; 
3. poświęcenie; 4. tentacja; 5. błogosławieństwo; 6. dedykacja; 
7. aktywacja; 8. zapieczętowanie.

* Liczba 8 jest związana ze świętą Ogdoadą związaną z Bogiem Dżehuti (Tot), twórcą 
tradycji hermetycznych i teurgicznych (przyp. tłum.).
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Poniżej podano podstawowe znaczenie każdego z ośmiu ry-
tualnych kroków.
1. Oczyszczenie: celem tego kroku jest oczyszczenie aury przed-

miotu w celu przywrócenia jego pierwotnego stanu. Załóżmy, 
że zamówiłeś koraliki modlitewne. Ktoś je ukształtował i wy-
słał do firmy, która zrobiła z nich docelowy sznur koralików 
modlitewnych. Przez cały ten czas ludzie dotykali przedmiotu 
i zajmowali się nim, wkładając w to część własnej aury, myśli 
i historii. Wszystko to nie jest samo w sobie złe, ale nie jest też 
częścią ciebie. Stąd też pierwszym krokiem jest oczyszczenie 
koralików z tych wszystkich niewidzialnych wspomnień.

2. Delimitacja: kiedy koraliki modlitewne są już „czyste”, mu-
sisz odizolować je od wpływów zewnętrznych. Aby to zrobić, 
tworzysz „rozgraniczenie”. Przywołanie magicznego kręgu 
jest dobrą reprezentacją tego kroku.

3. Poświęcenie: by być skutecznym, rytuał musi rozpocząć się od 
poświęcenia. Kiedy przestrzeń jest oczyszczona i oddzielona 
od wpływów zewnętrznych, nadszedł czas, aby wypowiedzieć 
konkretną formułę. Ma to na celu wyjaśnienie celu ceremonii 
w kilku precyzyjnych słowach. Ta rytualna deklamacja będzie 
działała jak klucz otwierający bramę do kolejnych kroków. 
Pomoże również twojej energii skoncentrować się na działa-
niu, które próbujesz wykonać.

4. Tentacja: po otwarciu drzwi do niewidzialnego planu przy-
ciągniesz i przywołasz boskie moce. Na tym etapie, aby uzy-
skać wynik, używa się wielu rzeczy. To świece, talizmany*, 
tokeny, kadzidła itp.; wszystkie wymienione są symbolami 
i magicznymi narzędziami używanymi do tego celu. Magia 
stosuje prawo współzależności między symbolami a moca-
mi duchowymi. Na przykład złoty klejnot przyciągnie moc 

* Najwyższej jakości świece i talizmany do nabycia w sklepie www.talizman.pl  
(przyp. wyd. pol.).
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duchowego słońca, a  specyficzne kadzidło uczyni to samo 
w odniesieniu do boskości. Należy przyciągnąć te moce, by 
móc je wykorzystać w kolejnych krokach. Można je również 
przyciągnąć do naszego wnętrza. W tym przypadku staniemy 
się dla nich kanałem łączącym ich wymiary z naszym.

5. Błogosławieństwo: ukoronowaniem ceremonii jest błogosła-
wieństwo. Możesz także nazwać ten krok konsekracją. Moce, 
które właśnie przywołaliśmy, skupiają się teraz na obiekcie. 
W tym celu używane są deklamacje oraz rysunek świętych 
podpisów i symboli.

6. Dedykacja: narzędzia rytualne, takie jak koraliki modlitewne, 
są indywidualizowane. Ten sam proces przeprowadza się sobie 
lub komuś innemu. Musisz stworzyć prawdziwe połączenie 
między tym obiektem a osobą, dla której jest on przygoto-
wywany. W tym celu musisz uroczyście nazwać właściciela. 
Werbalizacja ustanawia połączenie między koralikami modli-
tewnymi a ich właścicielem na niewidzialnej płaszczyźnie.

7. Aktywacja: aktywacja jest interesującą fazą, którą możemy 
znaleźć w  rytuałach ogdoadycznych i  teurygicznych. Ten 
krok należy zacząć, gdy moce zostaną przekazane do korali-
ków modlitewnych. By to zrozumieć, weźmy przykład samo-
chodu. Kiedy samochód jest nowy i czysty, pierwszą rzeczą, 
którą robisz, jeśli chcesz go używać, jest napełnienie zbior-
nika paliwa. To właśnie zrobiłeś w  poprzednich krokach. 
Następnie musisz przekręcić kluczyk i uruchomić silnik. To 
właśnie robisz na tym etapie. Ta rytualna aktywacja odbywa 
się poprzez mówienie bezpośrednio do świętego przedmio-
tu. To może wydawać się dziwne, ale uważa się, że obecność 
duchowej mocy w koralikach daje początek ich potencjalnej 
świadomości, którą teraz należy obudzić.

8. Zapieczętowanie: ostatni krok polega na przypięczętowaniu 
całego procesu. To tak jak wtedy, gdy wylewasz płynny wosk 
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na list, żeby go zalakować. W tym kroku robisz to samo od-
powiednim rytuałem. To rytualne podsumowanie prowadzi 
do dwóch rzeczy: 1. uszczelnia połączenie utworzone między 
tobą a koralikami modlitewnymi; 2. utrzymuje w nich du-
chowe moce, które wcześniej przywołałeś.

Postępując zgodnie z całym opisanym procesem, otrzymasz 
bardzo potężne magiczne narzędzie, które należy pielęgnować 
z dumą i pokorą.

Konsekracja twoich  
koralików modlitewnych 

Wykonaj poniższe błogosławieństwo, jeśli chcesz natychmiast 
zacząć używać koralików modlitewnych. Jest to proces skutecz-
ny, mimo że krótszy. Możesz go używać bez względu na to, jaki 
rodzaj koralików modlitewnych chcesz pobłogosławić.

Błogosławieństwo wody

Zalecam wybór wody mineralnej zamiast wody z kranu.
 ¬ Zapal świecę z wosku pszczelego.
 ¬ Wlej połowę wody, którą chcesz poświęcić, do dużego naczynia.
 ¬ Następnie przytrzymaj butelkę (lub karafkę) z pozostałą wodą 

i powiedz:

Pochodzące z Okeanos płyną do mnie wody z czterech 
kierunków i spotykają się w tej świętej przestrzeni, 

odtwarzając początek, z którego powstaliśmy.
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 ¬ Wlej do naczynia z połową wody pozostałą wodę z karafki, ale 
dzieląc ją na cztery chlusty.

 ¬ Wymień dzbanek i weź sól morską.
 ¬ Upuść kilka ziaren soli do wody, mówiąc:

Ta sól reprezentuje esencję oczyszczającą  
wód pierwotnych.

 ¬ Weź świecę i nad powierzchnią wody narysuj nią krzyż, a na-
stępnie okrąg wokół krzyża. Potem zanurz płomień świecy 
w środku naczynia, aby zgasić płomień, jednocześnie mówiąc:

Niech płomienie, które zjednoczyły się z pierwotnymi 
wodami, zostaną obudzone przez ten związek.

 ¬ Wymień świecę.
 ¬ Kontynuuj:

Dzięki mocy ukrytego oddechu  
niech ta woda ujawni swą moc!

 ¬ Następnie dmuchnij cztery razy na powierzchnię wody na 
środku naczynia.

 ¬ Wyciągnij ręce w kierunku wody, dłońmi w dół, kilka centy-
metrów nad powierzchnią.

 ¬ Na zakończenie powiedz:

Niech ta pierwotna woda, stanowiąca wątek wszystkiego, 
będzie w pełni konsekrowana i zdolna  

do oczyszczenia wszystkiego, czego dotknie.
Niech tak się stanie!
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Następnie możesz używać tej wody i przechowywać ją chro-
nioną przed światłem. Nie pij jej. Ta poświęcona woda jest prze-
znaczona jedynie do stosowania w rytuałach lub oczyszczania.

Modlitwa o błogosławieństwo

Oto modlitwa o  błogosławieństwo, której możesz używać do 
wszystkich koralików modlitewnych opisanych w książce. Mo-
dlitwa ta zawiera wyjaśnienia gestów, których możesz używać.

 ¬ Koraliki modlitewne są umieszczone na białej tkaninie przed 
sobą.

 ¬ Skrop koraliki modlitewne konsekrowaną wodą. Robiąc to, 
powiedz:

Niech ta pierwotna woda, która stanowi wątek 
wszystkiego, oczyści te koraliki modlitewne.

 ¬ Włóż koraliki modlitewne w dłonie i opuść je do wysokości ud 
(będzie to reprezentowało wysokość Ziemi w rytuale). Następ-
nie rozpocznij poniższą inwokację. W każdym kolejnym kroku 
będziesz stopniowo unosić ręce. Woda będzie na wysokości brzu-
cha; powietrze – klatki piersiowej; ogień – czoła; eter to maksy-
malna wysokość, na którą możesz unieść dłonie przed sobą.

Wzywam moce ziemi, wody, powietrza i ognia!
wzywam moc eteru!

 ¬ Opuść ręce na wysokość serca i powiedz:

Niech te koraliki modlitewne  
zostaną poświęcone mocą złotego słońca.
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 ¬ Zwizualizuj czyste, złote światło schodzące z nieba na czubek 
twojej głowy i przesuwające się na środek klatki piersiowej. 
Zwizualizuj siebie otoczonego kulą złotego światła.

 ¬ Następnie powiedz:

Jestem słońcem!
Jestem kołem poruszanym przez ogień!

Jestem centrum mocy, która porusza sfery!

 ¬ Zamknij dłonie z koralikami w środku. Oddychaj głęboko, 
zwiększając wizualizację światła wokół siebie, a dokładniej 
w koralikach modlitewnych, które trzymasz w dłoniach.

 ¬ Wykonaj co najmniej pięć cykli oddechowych, a następnie 
powiedz:

Niech te koraliki modlitewne zanurzą się w czystych, 
złotych promieniach słońca!

Niech te koraliki modlitewne staną się żywym,  
duchowym stworzeniem!

Niech te koraliki modlitewne staną się kluczem 
otwierającym egregor tradycji, do której należą!

Niech te koraliki modlitewne staną się narzędziem, które 
łączy mnie z boskością!

Niech te koraliki modlitewne staną się manifestacją 
boskich istot, do których chcę się modlić!

 ¬ Oddychaj w ciszy przez kilka minut i przenieś koraliki do 
lewej dłoni.

Niech boski porządek kosmosu zharmonizuje wszystkie 
aspekty (mojego/twojego/waszego) życia!
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Niech moce gwiazd doprowadzą ( )  
życie do pomyślnej realizacji!

Niech niebo będzie dla ( )  
przychylne we wszystkich aspektach życia!
Błogosławię ( ) mocą żywiołów i boskości!

Niech tak się stanie!

 ¬ Prawym palcem (wskazującym) narysuj pentagram inwoka-
cji* na koralikach modlitewnych.

 ¬ Błogosławieństwo jest zakończone i możesz teraz bezpiecznie 
przechowywać koraliki modlitewne w pokrowcu.

Konsekracja koralików

Możesz korzystać z poniższego procesu konsekracji, bo przynosi 
wiele korzyści. Nie jest natomiast konieczne stosowanie zarówno 
tego, jak i poprzedniego krótkiego procesu.

Jednakże można zastosować oba, zacząć od poprzedniego, 
a następnie przejść do poniższego.

Materiały

•	 Koraliki modlitewne
•	 Olejek namaszczający (specjalnie wybrany zgodnie z tradycją 

koralików modlitewnych lub może być oliwa z oliwek)
•	 Kadzidło oczyszczające (konkretny rodzaj lub mirra)
•	 Osiem świec (białe lub z pszczelego wosku)
•	 Poświęcona woda w naczyniu
•	 Sól morska

* Ilustracje i diagramy można znaleźć na mojej stronie internetowej (www.debiasi.org) 
oraz w aplikacji o książce (przyp. Aut.).
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•	 Wydruk z symbolem podwójnego kwadratu
•	 Biały materiał ołtarzowy

Najlepszym czasem na przystąpienie do tego błogosławień-
stwa jest pełnia księżyca i zwrócenie się w stronę tarczy. Jeśli nie 
widzisz księżyca, skieruj się na wschód.

Przygotuj wszystko zgodnie z przedstawionym poniżej opisem.

Krok 1: Oczyszczenie

 ¬ Zapal świece zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zacznij 
od pierwszej świecy u  góry figury, najbliżej księżyca (lub 
wschodu).

 ¬ Aby przywołać boskie moce i powitać je w swoim wnętrzu, 
w aurze, stań przed ołtarzem i zwizualizuj nad głową symbol 
ośmioramiennej gwiazdy. Utrzymaj w umyśle ten chwalebny 
symbol, podnieś ręce ku niebu, dłonie skierowane do góry 
i jednorazowo powiedz:

En giro torte sol ciclos et rotor igne.
(ain giro tortai sol tchiklos ait rotor ignai)*

 ¬ Opuść ramiona, by swobodnie opadały wzdłuż ciała.
 ¬ Rozsyp kilka ziaren soli na koraliki, mówiąc:
 ¬

Niech ta sól oczyści te koraliki oraz przywróci ich 
pierwotną równowagę i moc.

* Tę mantrę można przetłumaczyć następująco: „Jestem słońcem, jestem kołem porusza-
nym przez ogień, jego obrót powoduje, że sfery się obracają”. Pomimo tego, że mantra ta 
jest mieszanką łaciny i starego włoskiego, podaną wymowę można znaleźć w hebrajskiej 
tabeli w załączniku. Jest również nazywana „inwokacją ogdoadyczną” (przyp. Aut.).



54 Koraliki modlitewne

 ¬ Skrop koraliki modlitewne kilkoma kroplami poświęconej 
wody, mówiąc:

Niech ta poświęcona woda oczyści te koraliki oraz 
przywróci ich pierwotną równowagę i moc.

 ¬ Zapal kadzidło. Osiem razy zanurz koraliki w dymie z kadzi-
dła, mówiąc:

Niech to kadzidło oczyści te koraliki oraz przywróci ich 
pierwotną równowagę i moc.

 ¬ Odstaw kadzielnicę do jej początkowej pozycji.
 ¬ Przenieś koraliki modlitewne (pionowo) do każdej świecy, 

zachowując kolejność jak podczas zapalania, mówiąc:

Niech ten ogień oczyści te koraliki oraz przywróci ich 
pierwotną równowagę i moc.

 ¬ Odłóż koraliki modlitewne na środek symbolu.

Krok 2: Delimitacja

 ¬ Weź kadzielnicę. Uzupełnij kadzidło, jeśli jest taka potrzeba. 
Wykonaj osiem obrotów kadzielnicą wokół świec zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara.

 ¬ Podczas gdy to robisz, zwizualizuj przezroczystą ścianę świa-
tła wokół koralików.

 ¬ Wymień kadzielnicę.
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Krok 3: Poświęcenie

 ¬ Zamknij oczy i otwórz ramiona w kierunku nieba. Następnie 
powiedz:

W tym dniu ja, (wypowiedz swoje imię), odprawiam 
rytuał poświęcenia tych koralików modlitewnych, aby 

połączyć moje wewnętrzne ja z boskim planem.

Uroczyście przysięgam, że oddzielę koraliki od wszelkich 
aspektów przyziemnego życia i będę ich używał jako 

świętego narzędzia czczącego boskość.

Niech te szczere słowa zostaną usłyszane we wszystkich 
światach i zostanie uznane moje poświęcenie dla Jego 

Wielkiego Dzieła.

 ¬ Weź koraliki modlitewne w dłonie, przyłóż je do środka klat-
ki piersiowej, uklęknij w ciszy i poczuj kreację silnego połą-
czenia między koralikami a tobą.

 ¬ Po kilku minutach ciszy wstań, trzymając koraliki modlitew-
ne w dłoniach.

Krok 4: Tentacja

 ¬ Ułóż przed sobą ręce z koralikami modlitewnymi podtrzy-
manymi w geście ofiarnym, we wnętrzu dłoni zwróconych 
ku niebu i powiedz:

Przywołuję moc siedmiu niebios nad tymi koralikami 
modlitewnymi.
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Odkryj moc koralików modlitewnych!
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