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Witam! Nazywam się Brittany Nightshade. Studiowanie ma-
gii i pogańskich tradycji zajęło mi w życiu dużo czasu. Przez te 
wszystkie lata w mojej Księdze Cieni zapisywałam przebieg rytu-
ałów i notowałam wszystko, co udało mi się odkryć. Część moich 
przemyśleń znalazła się w niniejszej książce, którą udostępniam 
wszystkim zainteresowanym.

Na jej kartach znajdziesz szeroki wybór zaklęć, rytuałów i in-
formacji przydatnych osobom praktykującym magię na wszyst-
kich poziomach zaawansowania. Kilka rozdziałów poświęciłam 
również wróżeniu i omówieniu run Futhark, które doskonale na-
dają się do przewidywania przyszłości i mogą stanowić przydatny 
element własnych zaklęć i rytuałów.

Niezależnie od tego, czy wykorzystasz prezentowane zaklęcia 
do odprawiania własnych rytuałów, czy też posłużysz się moimi 
metodami, pamiętaj, że prawdziwa moc drzemie w tobie. Nie 
musisz dokładnie przestrzegać moich instrukcji, których kształt 
wynika z osobistego doświadczenia. Jeśli uda ci się spersonali-
zować własne zaklęcie, sprawisz, że stanie się ono jeszcze silniej-
sze. Najważniejsze jest skupienie i ustanowienie odpowiedniej 
intencji.

Jeśli jakiś rytuał prezentowany w niniejszej książce przywołuje 
imię konkretnego boga lub bogini, z którym nie czujesz związ-
ku, możesz poprosić o pomoc inne bóstwo, które zwiększy efek-
tywność twojej pracy. Tylko dzięki medytacji i praktyce twoje 
moce rozwiną się w stopniu, który pozwoli ci wyciągnąć wnioski 
z otrzymanej nauki. Nie bój się popełniać błędów – zaklęcia nie 
muszą być wykonane idealnie – wszystko zależy od ciebie i two-
ich energii!

<ilustracja>
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Życzę ci samych sukcesów w praktykowaniu magii.
Brittany Nightshade

<koniec ilustracji>

Sztuka magii, przeprowadzanie rytuałów i intencja

<ilustracja>

Pierwszą rzeczą, która przychodzi ludziom do głowy, gdy sły-
szą słowo czarownica, jest magia.

Wedle błędnego, choć utrzymującego się od wieków przeko-
nania, czarownice potrafią zmieniać ludzi w zwierzęta, przybierać 
różne kształty, kontrolować umysłem ogień i błyskawice, znikać 
i pojawiać się do woli, lewitować oraz korzystać z mocy, których 
przedstawianiem zajmują się osoby pracujące w Hollywood.

Prawdziwą magię można porównać do modlitwy. Choć może 
się to wydawać zaskakujące, wiele czarownic uważa swoje rytu-
ały za rodzaj komunikacji z bóstwem. Modlitwa nie jest niczym 
innym jak działaniem wykonywanym w celu nawiązania kon-
taktu ze sferą boskości lub kosmosem i osiągnięcia pożądanego 
rezultatu.

Czarownice używają magii do wykonywania wielu zadań. Ich 
zaklęcia mogą chronić, oczarowywać, kształtować wolę, wzmac-
niać pewność siebie, odczyniać uroki, tworzyć talizmany oraz 
tchnąć magię w zwyczajne przedmioty. Dzięki rytuałom może-
my czcić nasze bóstwa, zmieniać koleje losu i modyfikować wiele 
innych aspektów świata, w którym żyjemy.
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Wiedz, że różnica pomiędzy rytuałem a zaklęciem jest znaczą-
ca. Te pierwsze wiążą się zazwyczaj z jakimś rytuałem, ale same 
rytuały nie zawsze wymagają użycia zaklęcia bądź czaru. Celem 
rzucenia zaklęcia magicznego jest osiągnięcie określonego rezul-
tatu. Przykładowo może to być uzdrowienie złamanego serca lub 
zmiana zachowania wyjątkowo niemiłej osoby. Zmianę charak-
teru otaczającego nas świata osiągamy poprzez medytację oraz 
ukierunkowane intencji i energii, co odbywa się z zastosowaniem 
magii rytualnej.

Rytuał nie zawsze musi wiązać się z próbą zdobycia jakiejś 
cechy bądź przedmiotu – w zależności od wybranej ścieżki tego 
typu praca może być wykonywana w celu uczczenia i nawiązania 
kontaktu z bliskimi nam bóstwami lub samą naturą. Ten aspekt 
naszej działalności jest nieodłącznym elementem życia większości 
czarownic. Tylko dzięki łączności z istotami duchowymi, solidnej 
wierze i poświęceniu potrafimy rosnąć w siłę.

Podobnie jak czynią to postacie z filmów, czarownica może 
wypowiadać zaklęcia nad gotującym się kotłem. Dużo częściej 
jednak praktykowanie magii wiąże się z odprawianiem ceremo-
nii, którą można zorganizować w plenerze, przed domowym 
ołtarzem, w kuchni lub na kowenach. Pamiętaj, że najlepsze 
miejsce na rzucanie czarów znajduje się tam, gdzie udaje ci się 
osiągnąć maksymalną koncentrację i potrafisz łączyć się ze świa-
tem duchów.

Rzucanie zaklęć może wpływać na sytuację czarowni-
cy i innych osób bądź oddziaływać na charakter energii, która 
spowoduje pojawienie się korzystnej lub szkodliwej zmiany oto-
czenia. Czary o pozytywnym wydźwięku często nazywamy bło-
gosławieństwami, podczas gdy zaklęcia związane z negatywnymi 
emocjami noszą miano klątw lub przekleństw. Magii możemy 
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również używać do tworzenia sytuacji sprzyjających zaistnieniu 
określonych wydarzeń. Tego typu zaklęcia nazywamy czarami 
wiążącymi. W zależności od intencji mogą one mieć charakter 
pozytywny lub negatywny.

Wśród społeczności wiccan rozróżnianie magii białej, czar-
nej, pozytywnej, negatywnej bądź szarej spotyka się z pewnymi 
kontrowersjami. Wiele osób argumentuje, że tym, co decyduje o 
charakterze zaklęcia lub rytuału, jest jego intencja. Inni twierdzą, 
że magia nie daje się tak łatwo szufladkować. Większość tradycyj-
nych wiccan potępia każdy rodzaj magii, który stara się zmienić 
wolę innej osoby, i uważa takie zaklęcia za naruszenie porady 
wiccańskiej. Z kolei wiele eklektycznych czarownic uważa, że aby 
ustalić, czy rzucenie czaru jest dozwolone, należy indywidualnie 
spojrzeć na każdą sytuację. Być może zapatrujesz się na tę kwestię 
inaczej. Moralność ma charakter subiektywny. Osobiście, zanim 
zabiorę się do odprawiana rytuału, który może dokonać jakich-
kolwiek zmian w świecie, staram się nawiązać kontakt z Norna-
mi, czyli północnymi boginiami przeznaczenia. Dokonuję tego 
poprzez połączoną z medytacją modlitwę i praktyki wróżbiarskie.

Praktykujący zazwyczaj sam opracowuje formę rytuału lub 
otrzymuje ją od innej czarownicy lub kowenu. Wiele osób twierdzi, 
że dostosowywanie czaru do własnych potrzeb jest niezwykle ko-
rzystne i potrzebne. Zaklęcia mogą składać się z inkantacji, stworze-
nia obrazu bądź runy, zapalenia świecy lub wykorzystania innego 
magicznego przedmiotu. Praktykujący często składa ofiarę bogu 
lub bogini, co uważa się za część ceremonii oddawania czci bóstwu. 
Istnieje wiele metod rzucania zaklęć. Jedną z nich jest umieszcza-
nie na przedmiotach takich jak pierścionki lub naszyjniki run bądź 
sigili w celu nadania im magicznych mocy. Inną formą zaklęcia 
jest palenie wizerunku ukochanego, które stanowi część rytuału 
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rzucania czaru miłosnego. Istnieją również sposoby na warzenie 
eliksirów, które można dodać do kąpieli. Zanurzenie się w takiej 
wodzie sprawia, że czarownica staje się bardziej charyzmatyczna. 
Zaklęcia można tworzyć praktycznie na nieskończoną ilość sposo-
bów. Pamiętaj, że najważniejsze jest odczuwanie związku z wyko-
nywaną pracą. Właśnie w tym tkwi sekret udanego rzucania zaklęć. 
Magia w dużej mierze opiera się na rytuale. Często proste zapa-
lenie świecy rozpoczyna proces rzucania zaklęć. W przypadku 
takich zwykłych czarów jak błogosławieństwo, samopomoc, two-
rzenie pozytywnych myśli lub wysyłanie uzdrawiających energii 
innym czasochłonne organizowanie rytuału obejmującego użycie 
magicznych kręgów nie musi być wcale konieczne.

Odprawianie rytuałów i rzucanie zaklęć nie musi być skom-
plikowane. Magiczna ceremonia może być tak prosta jak zapa-
lenie świecy lub kadzidła. Co więcej, powinna ona zapewniać 
bezpieczeństwo i ochronę tobie i twojej rodzinie. Uczczenie pa-
mięci przodków może przybrać formę zostawienia im miejsca 
przy stole zastawionym jedzeniem i winem. Przed snem warto 
jest porozmawiać ze swoją boginią i podziękować jej za wszystkie 
błogosławieństwa, które spotykają cię w życiu. Zwyczajnie rób 
to, co sprawia, że czujesz się dobrze – jest to najlepszy sposób na 
oddanie czci i nawiązanie kontaktu z magicznym światem.

Przywoływanie mocy czterech żywiołów

Praktykujący czarnoksięstwo uważają żywioły za elementy na-
tury. Są to siły, które czci większość pogan. Choć mogą się one 
kryć pod różnymi nazwami, najczęściej określa się je jako żywio-
ły, pierwiastki, wieże strażnicze, rogi lub ćwiartki. W zależności 
od praktykującego, poszczególne terminy mogą mieć nieco inne 
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znaczenie. Niemniej ich rola w praktykowaniu magii jest zawsze 
taka sama.

Podobnie jak w przypadku niemal wszystkich aspektów czar-
noksięstwa, każda czarownica interpretuje i wykorzystuje siły 
żywiołów na swój własny sposób. Postaram się zaprezentować 
podstawową zasadę ich działania oraz przedstawię skuteczne me-
tody ich „przywoływania”.

<ilustracja>

Pentagram symbolizuje cztery żywioły; element boski, czy-
li samego praktykującego, reprezentuje górny róg pentagramu, 
podczas gdy cztery pierwiastki natury mają swoje odzwierciedle-
nie w ramionach bocznych. Pentagram obrazuje sposób, w jaki 
czarownica lub jej boski element kieruje i przewodzi siłami ży-
wiołów. Choć jest to najczęściej spotykana interpretacja, w za-
leżności od praktykującego rozumienie znaczenia tego kształtu 
może się nieco różnić. Niemniej z reguły większość czarownic w 
taki czy inny sposób wykorzystuje żywioły w odprawianiu swo-
ich rytuałów.

Cztery rogi odnoszą się również do stron świata: północy, 
południa, wschodu i zachodu. Mogą one także nawiązywać do 
czterech klasycznych żywiołów: wody, ziemi, ognia i powietrza. 
Piątym żywiołem, który dodaje wiele tradycji wschodnich, jest 
pustka lub to, czego nie można dojrzeć. Z kolei praktykujący z 
krajów Zachodu uważają go za ducha.

Wykorzystywane techniki mogą wywodzić się z różnych tra-
dycji. Nikt nie zabrania nam wypróbowywać różnych metod 
lub modyfikować istniejących ceremonii w celu tworzenia włas-
nych rytuałów. Postępuj tak, aż znajdziesz coś, co będzie działać. 
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Tradycja czarnoksięstwa obejmuje wiele różnych kultur. Co wię-
cej, jest ona stale rozwijającą się i żywą praktyką; dlatego też jest 
tak bardzo zróżnicowana.

Wiele czarownic korzysta z mocy żywiołów. Według nich są to 
wzajemnie powiązane energie, których złożenie tworzy wszystko, 
co widzimy i czego doświadczamy. Praktykujący często przywo-
łują Strażników Wież Strażniczych w celu zachowania stabilności 
i spokoju w trakcie kanalizacji zaklęcia. Jeśli uda ci się rozwinąć 
swoje moce, prawdopodobnie opracujesz własny sposób kanali-
zowania energii żywiołów.

Tworzenie kręgu

Aby wytworzyć świętą przestrzeń przydatną do medytacji, 
rzucić zaklęcie lub przeprowadzić rytuał, czarownica może użyć 
magicznego kręgu. Takie twory mają w rzeczywistości kształt sfe-
ry. Ich zakreślenie ma na celu odizolowanie praktykującego od 
niechcianych energii, które mogą wpłynąć na charakter rzuca-
nego zaklęcia, odprawianego rytuału lub medytacji. Magiczne 
kręgi pomagają w zapobieganiu niewłaściwemu ukierunkowaniu 
intencji lub przerwaniu przekazu energii. Choć ich kreślenie nie 
jest koniecznością, moim zdaniem znacznie zwiększają one kon-
centrację czarownicy przy pracy.

Stworzenie kręgu może odbywać się poprzez wyciągnięcie pal-
ca, różdżki, kija lub laski i obrócenie się o 360 stopni zgodnie z 
ruchem wskazówek zegara. Z kolei aby zamknąć krąg, wykonaj 
tę samą czynność w odwrotnym kierunku (przeciwnie do ru-
chu wskazówek zegara) bądź przetnij zakreśloną sferę za pomocą 
różdżki, palca lub dłoni. Choć przedstawiona metoda jest łatwa 
do wykonania i efektywna, możesz ją uzupełnić o inwokację lub 
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rytuał własnego projektu. Sposób kreślenia kręgu nie ma więk-
szego znaczenia – najważniejsza jest wiara w skuteczność wyko-
nywanej pracy, która gwarantuje właściwe wykorzystanie energii 
potrzebnej do utworzenia bariery.

Popularna metoda kreślenia kręgu polega na przywołaniu 
energii żywiołów i stron świata. Przykładowo w każdym z czte-
rech kierunków możesz umieścić przedmiot, który symbolizuje 
konkretny element natury. Następnie podczas tworzenia kręgu 
kolejno wskazuj na przygotowane przedmioty lub zwróć się o 
pomoc swoich opiekunów i żywiołów. Poniżej znajdziesz przy-
kłady obiektów, które mogą reprezentować siły natury. Pamiętaj, 
że jeśli chcesz, możesz używać innych przedmiotów.

Powietrze/wschód: miecz, kij, różdżka, pióra, dzwonki, wstąż-
ki, As Mieczy z talii tarota.

Ogień/południe: świece, kolce, różdżki lub inne falliczne 
przedmioty, smoki, zapałki, pierwiastek męski, As Różdżek z ta-
lii tarota.

Woda/zachód: kielich, filiżanka, muszla morska, kryształowa 
kula, znak ankh, lustro, woda/wino, pierwiastek żeński, As Kie-
lichów z talii tarota.

Ziemia/północ: pentakl, ołtarz, metale, monety, kwiaty/zioła, 
ziemia, piasek, sól, orzechy i nasiona, As Pentakli z talii tarota.

Biała magia

Choć czarom nie trzeba przypisywać określonego koloru, jeśli 
rzucane zaklęcie nie ma charakteru szkodliwego lub nie wpły-
wa na wolę innej osoby, wielu praktykujących zaklasyfikuje je 
do magii białej lub jasnej. Taki typ czaru jest najbezpieczniejszy 
ze wszystkich rodzajów zaklęć i nadaje się dla początkujących. 
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Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z magią, pamiętaj, że taka 
praktyka nie wiąże się z żadnymi potencjalnie negatywnymi 
konsekwencjami.

Rytuały lecznicze i ochronne to jedne z najstarszych typów za-
klęć. Uzdrowiciele pełnili ważną rolę w pogańskiej społeczności, 
a ich odkrycia poczynione w dziedzinie medycyny i zielarstwa 
stanowiły podwaliny nowoczesnego aptekarstwa.

Obecnie ten szczególny rodzaj rzucania zaklęć nazywamy bia-
łą lub jasną magią. Stanowi ona ważną część arsenału każdej cza-
rownicy i dzięki niej przygotujesz się na wszystko, co możesz 
napotkać na swojej drodze. W sposób znaczący różni się ona od 
bardziej mrocznych typów magii.

Rytuał tworzenia kręgu

Skieruj różdżkę lub inny przedmiot trzymany w dominującej 
dłoni na wschodnią stronę kręgu i wypowiedz następujące słowa:

„Wzywam Strażnika Wschodu, żywioł powietrza, aby czuwał 
nad tym świętym miejscem”.

Wyobraź sobie pojawienie się opiekuna wschodu. Następnie 
wykonaj ukłon i zwróć się w kierunku południowym. Z wyciąg-
niętą ręką wypowiedz następujące zdanie:

„Wzywam Strażnika Południa, żywioł ognia, aby czuwał nad 
tym świętym miejscem”.

Wyobraź sobie pojawienie się opiekuna południa. Następnie 
wykonaj ukłon i zwróć się w kierunku zachodnim. Z wyciągniętą 
ręką wypowiedz następujące zdanie:

„Wzywam Strażnika Zachodu, żywioł wody, aby czuwał nad 
tym świętym miejscem”.
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Wyobraź sobie pojawienie się opiekuna zachodu. Następnie 
wykonaj ukłon i zwróć się w kierunku północnym. Z wyciągnię-
tą ręką wypowiedz następujące zdanie:

„Wzywam Strażnika Północy, żywioł ziemi, aby czuwał nad 
tym świętym miejscem”.

Wznieś ręce i wypowiedz następujące słowa:
„Kiedy kreślę krąg, wzywam ducha, aby czuwał nad tym świę-

tym miejscem”.

Woda księżycowa
Użycie wody księżycowej jest częstym elementem rzucania 

zaklęć, warzenia eliksirów, oczyszczania i ładowania sigili. W 
ramach niemal każdej praktyki magicznej wymagającej wyko-
rzystania wody należy odwołać się do ochronnej mocy księży-
ca. Omawiany składnik umieszcza się również na ołtarzu, gdzie 
symbolizuje on księżyc i żywioł wody. Jedynym niezbędnym ele-
mentem rytuału tworzenia wody księżycowej jest światło księ-
życa. Zwyczajnie umieść słoik z wodą na parapecie lub wykonaj 
skomplikowany rytuał przywołujący bóstwo.

Potrzebujesz:
Przezroczystego słoika lub butelki z wodą zaopatrzonych w 

pokrywkę bądź korek
Miejsca do postawienia naczynia na noc
Napełnij naczynie wodą i umieść je na zewnątrz. Kiedy na 

niebie pojawi się księżyc, możesz pomodlić się do wybranych bo-
gów lub bogiń. Jeśli planujesz używać wody podczas odprawiania 
rytuałów odwołujących się do mocy bóstw, będzie to szczególnie 
pomocne. Księżycowe boginie, które możesz przywołać to: Sele-
na, Artemida, Hekate, Diana, Bastet, Luna, Astarte i Fojbe.
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Oto przykładowy rytuał pobłogosławienia wody księżycowej 
przywołujący Hekate:

„Proszę o łaskę Hekate. Udziel mi swojego błogosławieństwa 
w tę najważniejszą z nocy. Napełnij mnie i moją księżycową wodę 
boską mocą, abym mógł osiągnąć zamierzone cele, oraz oświetl 
otaczający mnie mrok, tak jak czynisz to od zawsze”.

<ilustracja>

Fazy księżyca
Wodę księżycową można przygotowywać podczas każdej fazy 

księżyca. Niemniej jednak niektóre fazy nadają się do sporządza-
nia określonych typów tego składnika. Czekanie na właściwą noc 
nie jest jednak koniecznością.

Pełnia: uzdrawianie, napełnianie, wyganianie, magia miłosna, 
oczyszczanie, ochrona.

Ubywający garb: oczyszczanie, zrzeczenie się, wycofanie klątw 
i więzów.

Ostatnia kwarta: odczynianie uroków, klątw i złych nawyków, 
wyganianie, zrzeczenie się.

Ubywający sierp: sukces, leczenie chorób, nauka, równowaga, 
odkupienie.

Ciemny księżyc: poszukiwanie ducha, wyganianie, przewidy-
wanie przyszłości, dekonstrukcja, wiązanie.

Przybywający sierp: bogactwo, szczęście, magia konstruktyw-
na, przyjaźń, przyciąganie, sukces.

Pierwsza kwarta: motywacja, przewidywanie przyszłości, 
uspokajanie, siła, rozwój.
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Przybywający garb: sukces, zdrowie, przyciąganie, motywacja.
Nów: nowa znajomość, miłość, nowy początek, zmiana.

Woda morska

Woda morska lub oceaniczna nadaje się do wykorzystania na 
wiele sposobów. Jest ona doskonałym środkiem czyszczącym – 
można nią spryskiwać lub zanurzać w niej magiczne i zwykłe 
przedmioty. Zamknięta w butelce lub słoiku i ustawiona na ołta-
rzu symbolizuje żywioły wody i ziemi.

Choć zaopatrzenie się w wodę morską może być dość trud-
ne, możesz samodzielne przygotować równie skuteczny odpo-
wiednik. Poproś o pomoc dowolnego boga lub boginię, których 
panowanie rozciąga się na obszar morza. Osobiście podczas od-
prawiana tego rytuału wzywam imię Amfitryty, żony Posejdona. 
Jeśli chcesz, możesz też powołać się na moc Hekate, którą rów-
nież uważa się za boginię morza.

Potrzebujesz:
Gorącej wody (2 szklanki)
Muszli morskiej
Soli morskiej (4 szczypty)
Naczynia
Wymieszaj sól morską z wodą. Poczekaj aż cała sól zostanie 

rozpuszczona.
Trzymając muszlę w dłoni, wypowiedz głośno następujące 

słowa:

„Amfitryto! Królowo morza!
Niech twoja moc spłynie na to naczynie!
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Wszechmocna bogini głębin!
Witam cię i dziękuję!”

Kiedy wrzucisz muszlę do wody, możesz zakończyć rytuał.
Pamiętaj, aby po każdym użyciu morskiej wody podziękować 

bogu lub bogini.

Oczyszczanie szałwią (okadzanie)
Dym palonej szałwii oczyszcza wszystko. Okadzanie może 

odbywać się z wykorzystaniem szałwiowego patyka lub kadzid-
ła. Szałwia wykazuje silne właściwości oczyszczające. Omawiana 
roślina nadaje się do okadzania domu, ołtarza, biżuterii, krysz-
tałów, świec oraz wszelkich innych rytualnych narzędzi i przed-
miotów. Dymem szałwiowym można również oczyścić samego 
siebie. Innymi popularnymi środkami używanymi w tym celu są 
mirra i żywica zwana smoczą krwią. Niemniej jednak osobiście 
wolę palić szałwię.

Aby oczyścić dom, skoncentruj się na stojącym przed tobą 
zadaniu. Następnie podpal szałwię i pozwól jej się tlić. Zaglądaj 
do wszystkich pomieszczeń domu, pozwalając, by dym omywał 
przestrzeń, którą zamieszkujesz. Zwróć szczególną uwagę na lu-
stra, korytarze i inne pokoje przechodnie. Módl się do bogini lub 
wypowiadaj inkantacje, które pomogą ci skoncentrować się na 
powziętym zamiarze.

Jeśli chcesz oczyścić jakiś przedmiot, postępuj podobnie: 
skoncentruj się na swoim zadaniu, podpal szałwię i okadź daną 
rzecz dymem. W przypadku dużych obiektów obejdź je dookoła.

Aby oczyścić samego siebie, pozwól szałwii wypalić się do 
końca. Następnie dłonią nakieruj dym w stronę własnego ciała. 



18

„Umyj” dymem ręce, twarz, korpus i nogi. Twoją intencją po-
winno być oczyszczenie.

Inwokacja do Hekate

Rytuał poświęcenia i oddania czci

<ilustracja>
Hekate, grecka bogini czarów i magii, uważana jest za mat-

kę wszystkich czarownic. Dzierży ona klucze do podziemnego 
świata oraz chroni nas przed wpływem jego duchowych miesz-
kańców lub wysyła ich do ataku. Hekate rządzi przestrzenią limi-
nalną. Oznacza to, że potrafi ona swobodnie przekraczać granice 
dzielące królestwa Ziemi, Nieba i Hadesu, przemieszczając się 
po zasłonie tego świata. Hekate znana jest jako Potrójna Bogini 
Księżyca. Panuje ona nad ziemią, niebem i morzem. Jako córka 
tytanów i matka czarownic włada ona niezmierzonymi mocami 
magicznymi.

Jeśli zdobędziesz jej względy, bogini ochroni cię przed krzyw-
dą i napełni twój umysł kreatywnymi pomysłami, mądrością i 
wiedzą. Hekate jest ciemnością i wszystkim. Niemniej jednak 
nie należy się jej bać. Jest ona również matką wszystkich cza-
rownic. Kiedy nawiążesz z nią owocną współpracę, przekonasz 
się, że wiedza i mądrość umożliwiające zdobycie światła tkwią w 
tajemnicach i błogosławieństwach ciemności.

Choć nie jest to konieczne, imię Hekate najlepiej jest przywo-
ływać w stanie głębokiej medytacji. Moim zdaniem jej obecność 
jest najsilniej odczuwana w nocy. Z uwagi na to, że bogini zwią-
zana jest z każdą fazą księżyca, aby prosić ją o wstawiennictwo, 
nie musisz czekać na określony dzień miesiąca. Niemniej jednak 



19

jej ulubioną porą jest nów. Elementami rytuału powiązanego z 
Hekate może być jeden lub więcej przedmiotów ją symbolizują-
cych. Przykładowymi reprezentantami jej mocy są: księżyc, klu-
cze, czerń, srebro, ciemność, skrzyżowanie, trójka i psy. Jednakże 
wyróżnia się o wiele więcej symboli Hekate. Stopniowo poznawaj 
każdy z nich. Umieść wymienione przedmioty na ołtarzu lub 
trzymaj je w dłoni podczas wypowiadania inwokacji.

Skoncentruj się na symbolu oraz mocy, którą on reprezentuje. 
Otwórz umysł i pozwól, aby opłynęła cię jego energia. Jeśli masz 
taką możliwość, zapal czarną świecę. Na ołtarzu lub w obrębie 
przestrzeni rytualnej umieść takie ofiary jak wino, jedzenie lub 
kadzidło. Ulubione dary dla Hekate to miód, ryby, czosnek, jajka 
i wino. Aby wyrazić wdzięczność i uczcić omawianą boginię, za 
każdym razem złóż odpowiednią ofiarę.

Poniższa modlitwa jest rodzajem inwokacji, którą stworzyłam 
w celu wezwania Hekate i podążania jej śladem. Możesz odpra-
wić mój rytuał lub opracować swój własny. Ta zasada dotyczy 
każdej inwokacji opisanej w niniejszej książce.

Uspokój myśli i pozwól, aby obraz bogini wypełnił twój 
umysł. Następnie zrelaksuj się. Skoncentruj się na własnej ener-
gii, która zaczyna łączyć się z ciemnością. Poczuj, jak twoje wnę-
trze dostraja się do mocy bogini. Następnie wypowiedz poniższe 
słowa:

„Hekate, Matko Ciemności, wzywam cię!
Odpowiadam na twoje wołanie i jestem gotów wstąpić na 

twoją ścieżkę!
Bogini nocy, chroń mnie swoją magiczną mocą!
Pozwól mi przeniknąć zasłonę świata i osiągnąć mądrość, któ-

rej udzielasz swoim wyznawcom!
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Panno progów i skrzyżowań, prowadź mnie pośród ciemnoś-
ci, abym mógł wydobyć własne światło!

Mroczna matko! Przyrzekam ci moją lojalność!
Otaczam cię czcią teraz i na zawsze! Na moc potrójnego 

księżyca!
Chwała Hekate! Chwała Hekate! Chwała Hekate! Chwała 

Hekate! Chwała Hekate!”

<ilustracja>

Kiedy nawiążesz z Hekate relację opartą na bliskości, opra-
cujesz swój własny sposób oddawania czci i komunikacji. Każdy 
związek z boginią jest osobisty i posiada odmienny charakter. 
Choć sprostanie jej wymaganiom może być nieco trudne, Hekate 
nie będzie cię winić lub karać za niedociągnięcia. Właśnie dlatego 
nie wahaj się jej szukać. Pozwól jej prowadzić cię przez wszelkie 
wyzwania, które napotkasz na swojej drodze życia.

Regularnie módl się do Hekate. Sama odprawiam rytuał 
podczas nowiu księżyca. Co więcej, codziennie składam podzię-
kowania i ofiary. Pielęgnuj swoją więź z boginią. Jej łaska i błogo-
sławieństwa ochronią cię i przeprowadzą przez pustkę.

<ilustracja>

Inwokacja do Nyks, bogini nocy

Nyks jest boginią pierwotnej nocy, córką chaosu, która istnie-
je od zarania czasów. Podobno nawet potężny Zeus bał się jej siły. 
Poniższy rytuał ma na celu nawiązanie kontaktu z tą starożytną 
boginią o niezgłębionej mocy.
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Potrzebujesz:
Poświęconego oleju
Ołtarza
Rysunku pełni księżyca
Szałwii
Turówki wonnej
Czerwonych płatków róży
Czarnych płatków róży
Czerwonej świecy
Niebieskiej świecy
Purpurowej świecy
Czarnej świecy
Białej świecy

Okadź ołtarz, świece i samego siebie dymem palonej szałwii. 
Połóż zioło na ołtarzu i pozwól mu się wypalić. Jeśli boki twoje-
go ołtarza zwrócone są w kierunku czterech stron świata, ustaw 
świece w następującym porządku: niebieską na północy, czer-
woną na południu, czarną za niebieską, a białą przed czerwoną. 
Purpurową świecę umieść na samym środku.

Jeśli z kolei narożniki twojego ołtarza zwrócone są w kierunku 
czterech stron świata, ustaw świece w następującym porządku: 
niebieską na północy, czarną na wschodzie, czerwoną na połu-
dniu, a białą na zachodzie. Tak jak poprzednio purpurową świecę 
umieść na środku. Zapalaj je w odpowiedniej kolejności. Nieza-
leżnie od układu zacznij od czarnej, a następnie przejdź do nie-
bieskiej, czerwonej, białej i purpurowej.

Wypowiedz następujące słowa:


