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WPROWADZENIE

A WIĘC CHCESZ 
ZOSTAĆ 

CZAROWNICĄ

Skoro czytasz tę książkę, to prawdopodobnie zaintereso-
wał cię temat czarownic. Zastanawiasz się, kim w ogóle 
są i w co wierzą. Wiesz, że mają coś wspólnego z poszu-

kiwaniem głębokiego połączenia z  naturą i  całym kosmosem. 
Z odnalezieniem wewnętrznej mocy i piękna, które są w stanie 
pomóc osiągnąć życiowy cel. Być może gdzieś z tyłu głowy tkwi 
obraz czarownicy pod postacią brzydkiej, starej kobiety, ubranej 
na czarno, na miotle. W gruncie rzeczy zdajesz sobie jednak spra-
wę, jak bardzo jest on mylny – a ty chcesz dowiedzieć się więcej.

CO TO ZNACZY: BYĆ CZAROWNICĄ?

Można spotkać czarownice we wszystkich rozmiarach, gru-
pach wiekowych i o przeróżnych osobowościach. Są lekarzami, 



 KSIĘGA BIAŁEJ MAGII 

  10  

programistami, nauczycielami, architektami krajobrazu, barma-
nami i stewardessami. Osoba, która strzyże ci włosy lub naprawia 
samochód, też może być czarownicą. Czarownice mogą być płci 
męskiej lub żeńskiej. Nie, czarownica nie jest czarnoksiężnikiem 
i może się na dobre obrazić, jeśli użyje się takiego sformułowania. 
Czarnoksiężnik pochodzi bowiem od słów oznaczających „czarną 
księgę”. To zaś, że czytasz tę książkę, sugeruje, że również uwa-
żasz, że masz potencjał magiczny i chcesz dowiedzieć się więcej 
na ten temat. I wiesz co? Faktycznie, naprawdę go masz. Przy 
odrobinie praktyki możesz odkryć swoją magiczną moc i nauczyć 
się używać jej do kształtowania swojego przeznaczenia.

CZEMU CZAROSTWO STAŁO SIĘ 
OSTATNIO TAK POPULARNE?

Czarostwo do nas przemawia, bo podejmuje wiele tematów, 
które stanowią bolączki współczesnego świata: szacunek dla śro-
dowiska, równość płci, a także przekraczanie religijnych uwarun-
kowań oraz poszerzanie ograniczonych horyzontów myślowych. 
Zachęca też tych, który podążają tą ścieżką, do odkrywania 
i opracowywania własnych, charakterystycznych praktyk, by ob-
jąć kontrolę nad własnym życiem i  stać się dokładnie takimi, 
jakimi chcemy być.

Generalnie, większość czarownic pragnie ulepszyć zarów-
no siebie, jak i całą ludzkość, a także żyć w jedności i harmonii 
z wszechświatem. To oznacza pracę dla większego dobra – często 
poprzez użycie magii – tak, by niczego i nikogo nie krzywdzić. 
Jednocześnie oznacza to również branie odpowiedzialności za 
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własne myśli, słowa i czyny, bo wszystko, co robimy, ma wpływ 
na to, co nas otacza.

Kiedy już nauczysz się wykorzystywać swój naturalny talent 
w czarach, zorientujesz się, że otworzyło się przed tobą całe pole 
nowych możliwości. Będziesz w  stanie skorzystać ze zjawiska 
zwanego Prawem Przyciągania, by poprawić swoją sytuację fi-
nansową, związek, zdrowie i ogólny dobrostan. Będziesz mieć 
też siłę i moc, by pomagać innym. Poza tym, zaczniesz lepiej się 
orientować w miejscu we wszechświecie, w którym się znajdujesz.

Magia nie pomoże ci w ukończeniu zadania na uczelnię lub 
projektu w pracy, nie uczyni cię wyższym, ani nie ułatwi wymia-
ny opony.

Może jednak poprawić twoją koncentrację i  sprawność 
umysłową, zwiększyć twoją atrakcyjność w oczach innych ludzi 
i przyciągnąć kogoś, kto pomoże ci z wymianą opony.

Dobrze jest jednak zacząć małymi kroczkami – zupełnie jak-
byś przygotowywał się do maratonu. W ten sposób będziesz się 
dobrze bawić i unikniesz kłopotów lub rozczarowań.

CZEGO MOŻESZ NAUCZYĆ SIĘ  
Z TEJ KSIĄŻKI

Wszyscy jesteśmy magicznymi stworzeniami. Jako dzieci zdajemy 
sobie z tego sprawę, ale w miarę dorastania zapominamy o naszej 
prawdziwej naturze. Słuchamy innych ludzi, a ich ograniczony 
światopogląd sprawia, że zaczynamy wątpić w nasze wrodzone 
zdolności i ostatecznie zatapiamy się w trudach codziennego ży-
cia. Ta książka pomoże ci na nowo odnaleźć połączenie z magią, 
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którą nosisz w  sobie. W miarę czytania, nauczysz się zwracać 
uwagę na intuicję i pozwolisz jej się prowadzić. Zaczniesz za-
uważać i doceniać piękno natury – cykle księżyca, energię pór 
roku, połączenie ze zwierzętami i ptakami, a także innymi stwo-
rzeniami, z którymi dzielisz tę planetę. Dowiesz się także, jak 
używać w swojej magicznej pracy tego, co pochodzi z natury – 
ziół i kwiatów, kryształów i kamieni szlachetnych i wielu innych 
przedmiotów. Staną się one twoimi narzędziami.

Zrozumiesz, że czarostwo i magia to nie żadne „hokus po-
kus”. To twoje wrodzone zdolności. Już istnieją w tobie. Masz 
moc, by korzystać z energii kosmosu i natury; musisz po prostu 
je odnaleźć i nauczyć się nimi kierować. Właśnie o tym jest ta 
książka: o odnajdywaniu połączenia ze swoją magiczną naturą. 
Prawdziwa magia polega na rozwijaniu swojego wewnętrznego, 
duchowego potencjału.

Ta książka ma za zadanie pomóc ci w podróży do ponownego 
połączenia z naturą, z boskością i własnymi wewnętrznymi umie-
jętnościami – bo tak naprawdę, to właśnie one są prawdziwym 
źródłem mocy czarownic.
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ROZDZIAŁ 1 

CZYM JEST 
CZAROSTWO?

Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Czarnoksiężnik z  Krainy 
Oz, Alicja w  Krainie Czarów, Piękna i  Bestia, Piotruś 
Pan, Gwiezdne wojny. Większość z nas właśnie z  tych 

historii po raz pierwszy dowiedziała się o magach i czarownicach, 
zaklęciach i miksturach oraz o niekończącej się walce dobra ze 
złem. Baśnie pokazały nam świat pełen magii, taki, w którym 
przedmioty nieożywione, takie jak lustra, kamienie i klejnoty, 
mogą mieć niezwykłe moce; gdzie zwierzęta rozmawiają; rośliny 
myślą; a dzięki magicznemu pyłkowi – dzieci mogą latać.

Potem dorośliśmy i zapomnieliśmy o magii. Nasze życie stało 
się trochę mniej bogate, a nasza wyobraźnia zaczęła się kurczyć, 
gdy zanurzyliśmy się w przyziemne szczegóły codziennego życia. 
Ale od czasu do czasu odnajdujemy odrobinę tej magii z dzie-
ciństwa w  pełnych fantastyki książkach i  filmach, jak choćby 
ET, Władca Pierścieni i Harry Potter. Po raz kolejny odkrywamy 
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fascynację światem nadprzyrodzonym i  pragniemy ponownie 
obudzić w sobie magię.

BŁĘDNE WYOBRAŻENIA 
O CZAROWNICACH

Zanim przejdziemy dalej, chcę obalić absurdalne mity i wyob-
rażenia, jakie niektórzy ludzie wciąż mają na temat czarownic. 
Błędne przekonania o czarownicach biorą się z ignorancji i stra-
chu. Przez długie stulecia dominujące religie zachęcały do pielęg-
nowania negatywnych wyobrażeń o czarownicach. A w okresie 
znanym jako czasy „polowań na czarownice” te fałszywe idee do-
prowadziły do śmierci niezliczonych niewinnych ludzi w Europie 
i Nowym Świecie. Współcześnie jednak, media nadal przedsta-
wiają zniekształcony obraz czarownic i magii, wprowadzając lu-
dzi w błąd. Dla wyjaśnienia:

 ˜ Czarownice nie kradną, ani nie jedzą dzieci – ten mit po-
chodzi ze starego, baśniowego folkloru. Zresztą, wróżki i elfy 
często obwiniano o to samo.

 ˜ Czarownice nie są satanistami sprzedającymi swoje dusze dia-
błu w zamian za nadprzyrodzone moce. Wiele czarownic na-
wet nie wierzy w Szatana – to chrześcijański koncept.

 ˜ Czarownice nie latają na miotłach – przemieszczają się sa-
mochodami, pociągami i  samolotami, jak wszyscy inni. 
(Możesz czasem zauważyć jakąś naklejkę na zderzaku z na-
pisem „Jadę samochodem, bo moja miotła jest w naprawie”, 
ale to tylko żart.)

 ˜ Czarownice wolą pizzę od oka traszki. Bez wyjątku.
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 ˜ Czarownice nie dziedziczą magicznych mocy tajemniczych 
przodków, chociaż, jeśli babcia była czarownicą i trenowała 
cię w tym rzemiośle od dziecka, z pewnością będziesz mieć 
przewagę nad początkującymi czarownicami.

 ˜ Nie wszystkie czarownice posiadają niezwykłe zdolności psy-
chiczne czy też dar proroctwa. Niektóre wróżki mogą być 
czarownicami, a wiele czarownic rozwija swoją intuicję po-
przez praktykę. Niemniej, prawda jest taka, że każdy ma ja-
kieś zdolności parapsychiczne. I ty również.

 ˜ Czarownice nie towarzyszą demonom, wampirom, zombie 
lub innym potworom, ani też nie walczą z nimi – mają lepsze 
rzeczy do roboty.

 ˜ Nie wszystkie czarownice czczą starożytnych bogów i boginie 
– niektórzy nie wierzą w żadne bóstwa.

 ˜ Czarownice nie są nieśmiertelne; żyją tak samo długo jak inni 
ludzie.

 ˜ Czarownice nie są brzydkimi, starymi wiedźmami, niektóre 
oczywiście mogą być młode i niesamowicie piękne, ale więk-
szość z nich to po prostu przeciętni ludzie, tacy jak ty i ja.

 ˜ Czarownice nie biorą udziału w rywalizacjach i konfliktach 
z  innymi magami. Na przykład, wbrew popularnym plot-
kom, czarownice z Salem w stanie Massachusetts nie są skłó-
cone i nie walczą z kapłankami voodoo z Nowego Orleanu. 
Zaufaj mi. Od dwudziestu pięciu lat jestem czarownicą, 
a od ośmiu lat mieszkam w Salem – i mam dobre kontakty 
z mieszkańcami Nowego Orleanu.

Jeśli zdecydujesz się zostać czarownicą, musisz zapomnieć 
o tych wszystkich głupich przesądach, które widziałeś, słyszałeś 
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i czytałeś o czarach. Będziesz wprawdzie musiał jakoś sobie radzić 
z obraźliwą wręcz ignorancją ludzi, którzy nigdy nie spróbowali-
by nawet odnieść się w podobnie pozbawiony szacunku sposób 
do czarnoskórych, Żydów lub innych grup, jak w stosunku do 
czarownic. Po prostu wykorzystaj swoją magię, nałóż na siebie 
ochronną tarczę i zacznij porządnie, poważnie praktykować.

Wiedźmy, czarodzieje i magowie
Terminy „wiedźma” i „czarownik” mogą odnosić się zarówno do męż-

czyzn jak i kobiet. Wiedźma to osoba, która „wie”, a czarownik wywo-

dzi się od słów „czary” i „wie”. Słowo „mag” również może określać 

osoby obu płci, w każdym wieku i kolorze skóry. W obliczu otoczki 

kulturowej termin „mag” zaczął opisywać ludzi biegłych w astrologii, 

wróżbiarstwie, praktykowaniu czarów i innych sztukach magicznych.

W tej książce będę używać kilku terminów wymiennie. Po-
zwól, że wyjaśnię kilka z nich, aby uniknąć nieporozumień:

 ˜ Czarownica (lub wiedźma) to osoba, kto wykorzystuje swo-
ją moc, kierując się naturalnymi prawami wszechświata, do 
kształtowania rzeczywistości zgodnie z własnymi celami.

 ˜ Czarostwo to praktyka manipulowania energią za pomocą 
różnych środków w celu uzyskania pożądanego rezultatu.

 ˜ Magia to transformacja zachodząca, gdy czarownica/mag wy-
korzystuje lub kieruje energię za pomocą technik paranor-
malnych. Ważne, by odróżniać ją od magicznych sztuczek 
i iluzji scenicznej (czy też sztuczek wykorzystujących zręczne 
palce i dające się zmylić oko).
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W miarę czytania zauważysz, że czarownice podążają liczny-
mi ścieżkami i stosują wiele różnych metod w praktyce swojego 
rzemiosła. Wykorzystują także wiele rodzajów magii z przeróż-
nych powodów. Kiedy będziesz poznawać to rzemiosło i uczyć 
się korzystania z własnych magicznych zdolności, odkryjesz, co 
najbardziej ci odpowiada i jaki kierunek chcesz obrać w swojej 
własnej, osobistej podróży.

CZAROSTWO A RELIGIA

Podobnie jak ludzie z innych środowisk, czarownice dzielą pew-
ne wspólne poglądy, a na niektórych obszarach nie zgadzają się 
ze sobą – omówimy niektóre z tych kwestii w dalszych częściach 
książki. Na ich przekonania mogą wpływać tradycje kulturowe 
i pochodzenie, osobiste doświadczenia życiowe lub indywidualne 
temperamenty. To zupełnie w porządku. Aby być czarownicą, nie 
musisz wcale podążać za żadnym konkretnym systemem przeko-
nań czy wierzeń.

W przeszłości wiele czarownic uczyło się rzemiosła w ramach 
tradycji rodzinnej, w której byli starannie szkoleni, tak, jak inni 
ludzie mogą uczyć się stolarki lub murarstwa. Wioski miały swo-
ich „wiedzących”, do których ludzie zwracali się o wszelką po-
moc, od próśb o szczodre uprawy po leczenie złamanego serca. 
Uzdrawianie stanowiło znakomitą część pracy wiedźm, a wiele 
czarownic było zdolnymi zielarkami i położnymi. W zamian za 
takie usługi czarownica mogła otrzymać zapłatę w postaci kur-
czaka, porcji ziarna lub innych niezbędnych rzeczy.
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 ˜ Stokrotka: chyba każdy zrywał płatki stokrotki wyliczając: 
„Kocha, lubi, szanuje”. Nic dziwnego, że stokrotka jest po-
wszechnie kojarzona z miłością oraz flirtem i  jest używana 
w zaklęciach miłosnych.

 ˜ Tulipan: kielich kwiatu tulipana reprezentuje naczynie, któ-
re zapewnia dobrobyt i dostatek. Używaj tulipanów w zaklę-
ciach przyciągających pieniądze, miłość i szczęście.

 ˜ Żonkil: znany również jako narcyz i asfodel, to dobry składnik 
do wykorzystania w amuletach miłości, szczęścia i płodności.

Uwaga: trucizna
Niektóre piękne kwiaty o silnych magicznych mocach są trujące, a na-

wet śmiertelne. Tojad – zwyczajowo zwany mordownikiem to „królo-

wa trucizn” – roślina, której lepiej unikać, a przynajmniej obchodzić 

się z nią z najwyższą ostrożnością (na przykład pamiętać o zakłada-

niu gumowych rękawiczek podczas dotykania jej). Ta śliczna roślina 

ma ciemnoniebieskie kwiaty, a czarownice cenią jej magiczne moce 

ochronne, jednak zjedzenie jej lub choćby umieszczenie odrobiny 

soku z jej korzenia na rozciętej skórze dłoni może spowodować zatrzy-

manie akcji serca. Urocza naparstnica jest równie toksyczna. Chociaż 

od dawna znana ze swoich właściwości leczniczych, może również po-

wodować szereg dolegliwości, a w dużym stężeniu nawet śmierć. Olej-

ki eteryczne, z kolei, są wspaniałymi, aromatycznymi komponentami 

zaklęć, ale niektóre mogą podrażniać wrażliwą skórę. Oczywiście nie 

należy umieszczać w jedzeniu lub napojach żadnych składników, które 

nie są jadalne lub których nie jesteś całkowicie pewien. Nawet rośliny, 

które wydają się łagodne i bezpieczne, mogą powodować reakcje aler-

giczne u niektórych osób.
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MAGIA ZIÓŁ

W zasadzie wszystkie rośliny, które są nazywane ziołami, mają ja-
kąś wartość leczniczą lub kulinarną. Czarownice jednak używają 
terminu „zioło” jako chwytliwego określenia dla kory drzewnej, 
kwiatów, przypraw i wszelkiego rodzaju roślin, których używają 
do leczenia, przygotowywania pożywienia i oczywiście – magii. 
Poniższa lista nie jest wyczerpująca, ale zawiera opis wielu ziół, 
które mogą okazać się przydatne w magii. Całkiem prawdopo-
dobne, że większość tych ziół spokojnie sobie czeka w szafce na 
przyprawy w twojej kuchni.

 ˜ Bazylia: powszechnie spotykana na stojakach z przyprawa-
mi i uprawiana w ogródkach przydomowych w całej Europie 
i obu Amerykach, w magii jest używana dla zyskania dobro-
bytu, sukcesu, pokoju, ochrony, szczęścia, oczyszczenia, spo-
koju i miłości.

 ˜ Bylica: bylica zwyczajna, znana również jako artemizja i ty-
toń żeglarski, pomaga otworzyć umysł przed wypróbowaniem 
się w  jasnowidzeniu. Czarownice kojarzą ją z  proroczymi 
snami, relaksacją i spokojem i ochroną, ale też z wygnaniem 
i poświęceniem.

 ˜ Cynamon: ta uniwersalna przyprawa posiada dużą ilość 
energii – wystarczy dodać szczyptę cynamonu, aby zwiększyć 
moc zaklęcia. Używaj go w zaklęciach i urokach, aby uzyskać 
pieniądze, sukces, witalność, miłość i oczyszczenie.

 ˜ Dzięgiel: ta pachnąca roślina, znana również jako arcydzię-
giel lub dziki seler, była używana od wieków w celu popra-
wy trawienia. Czarownice używają go w magii do ochrony 
i oczyszczania.
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Kiedy zapalasz każdą świecę, powiedz: „Boginie [wschodu, 
południa, zachodu, północy] obdarzcie [imię partnera] i mnie 
swoim błogosławieństwem, swoją mocą i miłością, abyśmy stali 
się jednością. Niechaj tak będzie.”

Kiedy skończysz, zamknij krąg i  umieść zapalone świece 
w sypialni lub gdziekolwiek ty i twoja druga połówka będziecie 
spędzać wspólnie czas. Puść swoją ulubioną muzykę. Niech świe-
ce same się wypalą.

CZAR NA WIERNOŚĆ

Czy dopiero zaczynasz związek i chcesz mieć pewność, że twój 
partner nie „skoczy w bok”? A może podejrzewasz, że on lub 
ona jest zainteresowany kimś innym? Tak czy inaczej, to zaklęcie 
może pogłębić uczucia i zaangażowanie między wami.

Składniki i narzędzia:
 ˜ Owalny lub okrągły kawałek kwarcu różowego
 ˜ Kawałek karneolu w kształcie obelisku
 ˜ 1 kawałek ciemnoniebieskiej wstążki wystarczająco długi, aby 
zawiązać się wokół dwóch kamieni

 ˜ 1 kawałek białego jedwabiu wystarczająco duży, aby zakryć 
kamienie

 ˜ Metalowe pudełko (najlepiej z miedzi, mosiądzu lub ołowiu) 
z wieczkiem, wystarczająco duże, aby pomieścić dwa kamie-
nie szlachetne

 ˜ Łopata
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Najlepszy moment na rzucanie czaru:
 ˜ Kiedy Księżyc jest w Koziorożcu lub w sobotę

Kryształy mają w tym zaklęciu dwa symboliczne znaczenia. 
Nie tylko reprezentują ciebie i twojego partnera, ale kwarc różo-
wy to kamień miłości i uczucia, a karneol przynosi pasję. Kolor 
wstążki – ciemnoniebieski, wskazuje na siłę, szczerość i trwałość; 
biała tkanina z kolei zapewnia ochronę.

Rano umyj kamienie ciepłą wodą z mydłem, a następnie ustaw 
je obok siebie na ołtarzu tak, aby się dotykały. Wyobraź sobie, że je-
den symbolizuje ciebie, a drugi twojego ukochanego (nie ma zna-
czenia, który klejnot wybierzesz do reprezentowania danej osoby, 
chociaż kwarc różany ma rezonans żeński / yin, a karneol – męski 
/ yang). Zwiąż kamienie wstążką, tworząc dwa węzły, wizualizując 
jak ty i  twój partner łączycie się silną więzią miłości i oddania. 
Przykryj klejnoty białą szmatką i odstaw do wieczora.

Gdy księżyc wzejdzie, zawiń kamienie w białą jedwabną tka-
ninę, a następnie owinięte umieść w pudełku. Wynieś pudełko na 
zewnątrz i zakop je w ziemi, najlepiej pod dębem lub jabłonią.

AMULET BLOKUJĄCY NIEPOŻĄDANE 
ZALOTY

Niektórzy ludzie po prostu nie potrafią zrozumieć słowa „nie”. 
Jeśli ktoś wydaje się zdeterminowany, by wepchnąć się w twoje 
życie i nie zostawia cię w spokoju, użyj tego amuletu. Pomoże ci 
on odeprzeć niechcianą uwagę i wyznaczyć jasne granice.




