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Ta książka jest poświęcona moim korzeniom  
i moim przodkom.

Dziękuję Babciu, dziękuję Mamo,  
dziękuję moja droga Siostro za inspirację  

i pomoc w powstaniu tej książki.  
Dziękuję wszystkim za utrzymywanie tradycji  

przez wiele pokoleń w naszej rodzinie  
i za przekazanie jej mnie i moim dzieciom.

Pamięci mojej ukochanej Matki. 



Uwaga dla czytelnika

Słowiańskie czary są wyszukaną praktyką wymagającą wysiłku 
intelektualnego i filozoficznego oraz reprezentują siłę ludzkiej 
woli. To rzecz dla ludzi, którzy są ciekawi nieznanego, a nie dla 
tych, którzy boją się tajemnic i tabu. Czary faworyzują odważ-
nych i przyciągają najbardziej zmotywowanych i inteligentnych. 
Ta książka jest przeznaczona dla czytelników, którzy starają się 
wprowadzać zmiany w swoim życiu i nie boją się tego, co ta-
jemnicze i zakazane. To prawdziwy skarb dla tych, którzy chcą 
dowiedzieć się czegoś o rosyjskim folklorze, magii i wierzeniach 
i wykorzystać tę wiedzę w praktyce – lub są po prostu zaintere-
sowani ludami wschodniosłowiańskimi.
Każdy czytelnik, który używa lub próbuje korzystać z dowolne-
go zaklęcia z tej książki, robi to na własne ryzyko. Autor i wy-
dawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeśli dzieło nie 
przyniesie pożądanego efektu lub rezultatów. Ta książka służy 
wyłącznie do celów edukacyjnych, duchowych oraz jako inspira-
cja do własnych poszukiwań.
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WSTĘP

Magia jako żywa tradycja

Burze sprawiają, że drzewa zapuszczają głębsze korzenie.
Dolly Parton

Rosyjskie czary oparte są na interwencjach bogów, duchów i sił 
natury w życie zwykłych ludzi, a także na zdolnościach kontro-
lowania tych sił. Mogę z całą pewnością stwierdzić, że Rosjanie 
używali czarów do osiągania swoich celów przez wiele stuleci.

Magia była integralną częścią pogańskich tradycji praktyko-
wanych przez naszych przodków. Miała pomagać w codziennym 
życiu, leczyć i uwalniać od negatywnej energii. Nasi przodkowie 
używali wszelkiego rodzaju magii – od zaklęć i uroków po inkan-
tacje mające pomagać w interesach i w trakcie bitew.

Rosyjskie czary to synteza pogaństwa i chrześcijaństwa. Nadal 
są ludzie, którzy obchodzą pogańskie święta i praktykują czary 
w czasie chrześcijańskich świąt. Nadal żyją wiedźmy, które szep-
czą nad węzłami, aby przeklinać lub leczyć.

Czarownicy są zdolni do naprawdę niezwykłych rzeczy. 
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Urodziłam się w Związku Radzieckim i mieszkałam tam aż do 
osiemnastego roku życia. Jako dziecko widziałam, jak moja bab-
cia i matka używają magii w swoim codziennym życiu, aby poma-
gać sąsiadom, przyjaciołom i innym osobom szukającym pomocy. 
Jestem czarownicą w piątym pokoleniu, zarówno od strony mat-
ki, jak i od strony ojca. W mojej rodzinie nigdy nie oddzielali-
śmy magii od codzienności. Gdy miałam siedem lat, moja matka, 
siostra i ja odbyłyśmy seans, aby skontaktować się ze zmarłym. 
Stawiałyśmy karty tarota, aby sprawdzić, czy zdamy test szkolny 
lub by dowiedzieć się, czy chłopak, którego lubię, zaprosi mnie 
na randkę. Każde „chrześcijańskie” święto było wspaniałym cza-
sem dla mnie i mojej siostry, ponieważ wróżyłyśmy sobie na wie-
le sposobów, mając przy tym mnóstwo adekwatnej do naszego 
wieku zabawy. Wzywałyśmy duchy umarłych na różne sposoby, 
a wszystko to było częścią spędzanego z rodziną czasu.

Dzięki mojej rodzinie poznałam starożytne tajemnice ma-
gii i uzdrawiania, odziedziczyłam po nich moją pasję do magii 
i wróżbiarstwa oraz odkryłam prawdziwy potencjał ludzkiego du-
cha. Ta długa linia metafizyków w rodzinie i bogate duchowe 
dziedzictwo kulturowe sprawiły, że okultyzm i świadome myśle-
nie zapuściły we mnie korzenie w bardzo młodym wieku.

Wierzymy w to, że możemy zmieniać świat, zaczynając od sie-
bie. Wierzymy, że jesteśmy w  stanie przynieść pokój, najpierw 
ucząc się kochać i doceniać siebie i swoich przodków. Uważamy, 
że reguły nie są arbitralne, ale tworzone przez nas zgodnie z naszy-
mi przekonaniami. Wierzymy w wolną wolę. I wierzymy w magię 
i moc, którą ona posiada! Trzymamy się mądrości naszego własne-
go wewnętrznego głosu, ponieważ wiemy, że największym darem 
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we wszechświecie jest wolna wola – ostateczna i wszechmocna – 
ograniczona tylko miłością i ulepszona praktykowaniem magii.

Każdy z nas jest epicentrum samoupodmiotowienia, ponie-
waż ustalamy własne zasady, zamiast poszukiwania nieistnieją-
cego przewodnika po życiu. Nie potrzebujesz pozwolenia guru 
samopomocy, aby wyjść ze strefy komfortu i zawojować świat. 
Nosisz w  sobie cały potencjał, którego potrzebujesz, aby prze-
jąć kontrolę nad swoim życiem, nauczyć się podstaw korzystania 
z magii i móc bezwarunkowo kochać bez oczekiwania niczego 
w zmian. Traktujemy wolną myśl i to, co zabronione, jako część 
naszej duchowej niepodległości!

Moje dzieciństwo i  lata młodzieńcze były wypełnione ma-
gią; magia była wszędzie w powietrzu, we wszystkim, co robili-
śmy, w sposobie, w jaki moi rodzice mówili i działali na co dzień. 
Dla nas to nie była magia; dla nas był to sposób, w jaki żyliśmy, 
nie znaliśmy niczego innego, więc było to normalne. Od mo-
mentu opuszczenia miejsca moich narodzin do chwili obecnej 
każdego dnia tęsknię za magią w powietrzu. Życie bez magii jest 
jak powrót z wakacji do pracy, której nie lubisz, powrót do rutyny 
i (dla większości ludzi) normalnego stylu życia.

Co skłoniło mnie do napisania tej książki? Jeśli mogę to powie-
dzieć jednym słowem: nostalgia. Tęsknota za prawdziwą wolnością 
– tą odkrytą w magii, a nie tym sztucznym pojęciem kryjącym 
się pod tym słowem, które jest dzisiaj promowane. Chciałam po-
dzielić się tą wiedzą i pokazać ludziom, że gdzieś tam we wsiach 
w moim kraju jest inne życie (jestem pewna, że tak samo jest 
w wielu innych państwach) – gdzie wciąż żyje się zgodnie ze sta-
rymi zasadami i można uwolnić się od dogmatów, zasad i brudu 
współczesnego świata.
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W tej książce wyjaśnię sekrety głębokiego systemu myśli i praktyk 
leżących u podstaw kultury wschodniosłowiańskiej. Będę mówić 
o duchowym dziedzictwie pochodzącym ze starożytnego systemu 
wierzeń oraz opiszę praktyczne kroki, które możemy podjąć, aby 
pomóc sobie w codziennym życiu.

Zaczynam od wyjaśnienia związku między chrześcijaństwem 
a pogaństwem w Rosji, opierając się na tym, czego nauczyłam się 
od moich rodziców, dziadków i otaczającej mnie społeczności. 
Wychowujemy się tam na bajkach, filmach, dokumentach, baj-
kach na dobranoc i innych rzeczach, którymi otacza się dzieci. 
Uczymy się naszej historii w szkole, a także uczymy się jej za po-
średnictwem folkloru i zwyczajów.

Przedstawię również podstawy słowiańskiej magii – to, czym 
ona jest, dlaczego działa – i przybliżę ludowe mądrości na temat 
czarowników, które funkcjonują do dzisiaj.

Następnie będzie kilka rozdziałów o zaklęciach. Te zaklęcia 
zapożyczyłam głównie od mojej rodziny; niektóre pochodzą od 
różnych osób, zebrałam je, kiedy podróżowałam za granicę lub 
gdy jeździłam po wiejskich terenach w Rosji. Czary są podzielone 
na kategorie związane z miłością i związkami; pieniędzmi, bogac-
twem i interesami; ochroną; domem i mieszkaniem; zdrowiem 
i leczeniem; marzeniami i wróżbami.

Cmentarze mają swoją własną, specjalną magię, dlatego też za-
mieściłam osobny rozdział o tradycjach cmentarnych, związanym 
z nimi folklorze i zaklęciach.

Książka kończy się magicznymi słowiańskimi wskazówkami 
na każdą okazję.
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Pogańskie chrześcijaństwo  
lub chrześcijańskie 

pogaństwo

Rusini połączyli chrześcijaństwo i pogaństwo w takim stopniu,  
że trudno powiedzieć, które z nich zwyciężyło. 

Chrześcijaństwo – które zaakceptowało pogańskie korzenie,  
czy pogaństwo, które pochłonęło chrześcijański dogmat.

Kardynał Hélie de Talleyrand-Périgord, XIV wiek  
(w jednym z listów do papieża Jana XXII)

W Rosji chrześcijaństwo i pogaństwo nieustannie walczyły o do-
minację w powszechnej świadomości, ale w dziwny sposób te 
dwa systemy wierzeń również się uzupełniały. Przyjęciu chrztu 
przez Rosję towarzyszyła przemoc. W rzeczywistości były trzy 
oddzielne próby nawrócenia Rosji na chrześcijaństwo i wszystkie 
zakończyły się niepowodzeniem. Ludzie nie chcieli zaakcepto-
wać nowej wiary, która znacznie różniła się od pogaństwa, i nie 
bez powodu. Władze próbowały wpływać na najświętszą i najin-
tymniejszą rzecz: wiarę. Chrześcijańscy święci zaczęli zastępować 

1
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pogańskich bogów, ale starzy bogowie zawsze tam byli, ukrywa-
jąc się pod cienką powierzchnią nowego obrządku.

Doprowadziło to do powstania wyjątkowego zjawiska „duali-
zmu wiary”, które wciąż trwa. Nie ma powodu, aby oceniać tę 
kompilację w kategoriach dobra lub zła. Pokazuje ono po pro-
stu oryginalność i wyjątkowość rosyjskiej kultury. Do dziś każda 
część naszego życia jest nasycona resztkami pogaństwa, mimo że 
minęło ponad tysiąc lat! Tak trwała może być religia.

PRAWDY STAREJ WIARY

Starzy Wierzący lub Pierwsi Wierzący to określenia, które odno-
szą się do ludzi żyjących w czasach starożytnych Słowian. Było to 
ogromne plemię zamieszkujące nie tylko terytorium obecnej Ro-
sji, Ukrainy i Białorusi, ale także Bałkanów i państw bałtyckich. 
Czcili starych bogów i przynosili im bogate ofiary w zamian za 
pokój i dobre żniwo.

Starożytni Słowianie odprawiali rytuały, które stanowiły pod-
stawę dzisiejszej magii elementarnej i naturalnej. Cztery żywioły re-
prezentowały czystą naturę dla wszystkich Starych Wierzących. To 
natura wzmocniła ich magię i połączyła siłę wszystkich żywiołów.

Ziemia, matka, obrońca. Dała jedzenie, ubrania oraz zdolność 
do siewu i zbioru plonów.

Woda, bez której nie byłoby upraw. Człowiek nie może żyć 
bez wody; rośliny i zwierzęta potrzebują jej każdego dnia. 
Słowianie osiedlali się wzdłuż rzek nie tylko w  celu za-
pewnienia polom nawodnienia, ale także w poszukiwaniu 
ochrony. Przeprawa przez burzliwą rzekę nie jest łatwa, 
więc ich miasta były dobrze chronione od tej strony.
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Powietrze jest nie mniej ważne niż woda.
Ogień zapewnia nam ciepło, światło i ochronę przed dziki-

mi zwierzętami. Za pomocą ognia można było nie tylko 
przygotowywać jedzenie i ogrzewać dom, ale także wytwa-
rzać broń. W tym czasie Słowianie opanowali już obróbkę 
metali.

Oprócz żywiołów istnieje kilka pokoleń pogańskich bogów sło-
wiańskich. Pierwsze i najstarsze z tych pokoleń zaczyna się od boga 
piorunów o imieniu Perun. Bogiem ziemi, wód i zaświatów jest We-
les. Bóstwem słonecznym jest Dadźbóg. Bóg o imieniu Rod zacho-
wuje święty związek między pokoleniami, ponieważ moc wszystkich 
przodków spoczywa w rękach tego, który szanuje swoje korzenie, 
zna imiona swoich dziadków i szanuje ich religię; to fundament 
wiary pogańskich Słowian. Kobiety otrzymywały pomoc i ulgę pod-
czas trudnego porodu przy wsparciu bogiń Łady i Mokoszy.

Wiele wieków później na miejscu Peruna pojawił się Jaryło – 
mądry, sprawiedliwy, ale bardzo wojowniczy bóg. Wtedy nastąpił 
podział. Pojawiły się całe plemiona, które odmówiły uznania no-
wych bogów. Nie chcieli zdradzić wiary swojej ojczyzny i swoich 
dziadków. Starzy Wierzący chcieli kontynuować rytuały ku czci 
Peruna, ale wyznawcy nowych bogów argumentowali, że przy-
szłość należy do Jaryły, boga Słońca, Światła i Mocy.

Wiara Starych Wierzących była ściśle związana z  ich magią 
i  rytuałami. Większość zaklęć z  tego okresu dziejów Słowian 
pochodzi z czasów najstarszych pogańskich bogów. Wielka sło-
wiańska magia, która czerpała moc z natury, narodziła się w tym 
okresie. Ich życie było pełne mistycyzmu, rytuałów, zaklęć. A ich 
magia miała zarówno biały, jak i czarny odcień.

W tych starożytnych czasach natura i przeznaczenie były bez-
względne dla ludzi. Potrzebowali oni obu rodzajów magii, aby 
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przetrwać. Wtedy równowaga między czarną i białą magią była 
znacznie silniejsza. Czarownicy pomagali ludziom wybrać odpo-
wiedni czas na sadzenie roślin i budowę domostw. Błogosławili tak-
że ich dokonania i bitwy. Starzy Wierzący mieli wielu wrogów, ale 
mieli też wielu przyjaciół. Ich bogowie zawsze stali z nimi ramię 
w ramię, przypominając wyznawcom o swojej obecności za pomo-
cą piorunów, deszczu, jasnego światła słonecznego lub żyznej gleby.

KONWERSJA NA PRAWOSŁAWIE

Książę Włodzimierz I Wielki przyniósł swojemu ludowi chrze-
ści jań stwo z  Cesarstwa Bizantyjskiego (było to tak zwane 
chrześci jaństwo wschodnie) około 988–990 r. Pogańskie świą-
tynie zostały zburzone, bożki spalone, a  tradycje zapomniane. 
Zmiany te miały jednak znaczenie głównie polityczne. 

Po konwersji Rusi Kijowskiej chrześcijaństwo i  pogaństwo 
funkcjonowały obok siebie, pozornie równolegle. Nowa wiara nie 
wykluczała automatycznie pierwszej; obie religie zaczęły się nawet 
konsolidować. Pogaństwo okazało się tak trudne do przezwycię-
żenia, że   chrześcijaństwo musiało przyjąć niektóre jego cechy. Na 
początku XIII wieku ochrzczeni często praktykowali pogańskie 
tradycje i obrzędy, wierzyli w duchy i mary oraz czcili pogańskich 
bogów, tylko czasami trzymali to w sekrecie. 

Współczesne prawosławne ikony chrześcijańskie są zmodyfi-
kowanymi pogańskimi bożkami; a w przedstawieniach niektórych 
prawosławnych świętych często można rozpoznać cechy pogań-
skich bogów. Podobnie wśród starożytnych Słowian istniało wiele 
świętych dni w ścisłym związku ze żniwami, płodnością i dobrą 
pogodą, które Kościół wybrał, przekształcając je w chrześcijań-
skie święta. Czasami zmieniały się daty; czasami daty się zgadzały. 
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Święta poświęcone pogańskim bogom (na przykład Kupale) stały 
się świętami chrześcijańskich świętych. Dzięki temu czarownicy 
przetrwali i uniknęli śmierci lub tortur z ręki „chrześcijan”.

Ryc. 1.1. Jan Wyszaticz – szlachcic i dowódca wojskowy z XI wieku 
– i poganie. Za Janem widać kapłana niosącego krzyż. Poganie noszą 

tradycyjne stroje z symbolami bogów. Obraz Siergieja Iwanowa, 1912

Dzień święta ku czci Peruna zbiegł się z dniem proroka Eliasza, 
więc Perun stał się Eliaszem, który zgodnie z lokalnymi przekona-
niami jeździł rydwanem po niebie podczas burz. Weles został za-
stąpiony przez Świętego Mikołaja, jednego z najbardziej czczonych 
świętych w Rosji, a  także Świętego Jerzego. Kult Matki połączył 
się z kultem Maryi Dziewicy, Matki Bożej; podczas gdy Dadźbóg 
przybrał postać Chrystusa. Tymczasem Mokosz przekształciła się 
w Świętą Paraskiewę z Bałkanów, której ikony umieszczano przy 



Słowiańska magia w praktyce18

źródłach lub fontannach. Jeśli chodzi o niższe bóstwa, z czasem sto-
sunek do nich był coraz bardziej negatywny. Stopniowo stawały się 
w oczach ogółu demonami lub po prostu złymi istotami.

Poganie, którzy nie chcieli być ochrzczeni, uciekali do lasu 
i zabijali księży. Napięcia rosły, aż w końcu wybuchły zamieszki. 
W tamtym czasie doszło do wielu pogańskich buntów! Ale polity-
ka Rurykowiczów, nawet jeśli wymuszona, nie była barbarzyńska. 
Rządzący zastosowali cierpliwą, przemyślaną taktykę, aby dopro-
wadzić do nawrócenia, a ostatecznie ich wysiłki zakończyły się 
sukcesem. Ale nowa religia była niestabilna, pozbawiona głębo-
kich korzeni, które miało pogaństwo.

Dowodem tego braku korzeni była klęska nieurodzaju i głodu, 
która dotknęła Ruś w drugiej połowie XI wieku. Chrześcijaństwo 
nie mogło zaradzić takiej sytuacji, ponieważ nie rościło sobie wła-
dzy nad siłami natury. Ale pogańskie obrzędy i rytuały, które były 
w większości związane ze zjawiskami naturalnymi, mogły w takiej 
sytuacji pomóc. W rezultacie doszło do reakcji pogańskiej i ludzie 
wracali do swoich korzeni. Kościół brutalnie stłumił ruch, zmie-
niając sytuację na swoją korzyść – jak to wielokrotnie robił wcze-
śniej i później.

DARY OFIARNE

Ofiara jest najbardziej podstawowym sposobem komunikowania 
się z bogami w pogaństwie. W prawosławiu ofiara ma zupełnie 
inne znaczenie, ale nadal jest tą częścią chrześcijaństwa, która przy-
pomina pogański zwyczaj. Z reguły ofiary mają formę prezentów. 
Prezenty te są używane do przypieczętowania obietnicy, złożenia 
prośby lub podziękowania za cud, który już miał miejsce, taki jak 
cud uzdrowienia. Są to tak zwane prezenty dobrowolne.
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Ogólnie rzecz biorąc, praktyka składania ofiar w chrześcijań-
stwie (a szczególnie w kościele prawosławnym) jest uważana przez 
wielu za bezpośrednie dziedzictwo pogaństwa. Jako przykład może-
my zaobserwować praktykę ozdabiania ikon różnego rodzaju biżu-
terią. Ikony są wykonane ze złotych i srebrnych elementów i często 
zdobione kamieniami szlachetnymi. Ludzie ozdabiają je krzyżami, 
biżuterią damską, taką jak kolczyki i bransoletki oraz pierścionki 
i inne ozdoby. Niektórzy ludzie również wieszają ofiary na ikonach. 
Za rządów Piotra I Kościół próbował wykorzenić tę praktykę, ale 
przetrwała i wciąż funkcjonuje. Istnieje też sposób składania ofiar, 
który już prawie zniknął, prawdopodobnie ze względu na jego bez-
pośredni związek z pogaństwem. Jest to praktyka polegająca na 
obdarowywaniu ikon biżuterią, mającą przedstawiać obraz części 
ludzkiego ciała lub osoby jako całości. Jeśli twoje oko, ręka lub 
noga zostaną zranione, możesz udać się do miejscowego klasztoru 
i zamówić srebrną replikę lub symbol odpowiedniej części ciała. 
Następnie należy umieścić ją na ikonie wraz z modlitwą o wyzdro-
wienie lub jako dowód wdzięczności w postaci wotum.

Niektórzy uważają, że zapalone świece używane przez wier-
nych w kościele lub stawiane przed ikonami to również dar ofiar-
ny. Można bezpiecznie założyć, że praktyka zapalania świec i lamp 
to pogańskie dziedzictwo związane z ofiarnymi ogniskami.

PODOBIEŃSTWA Z VOODOO

Pogaństwo słowiańskie jest wyjątkowe, ale łączy pewne cechy 
z  inną religią: voodoo. To religia stworzona przez potomków 
afrykańskich grup etnicznych, które zostały zniewolone i spro-
wadzone do Ameryki, a następnie schrystianizowane przez misjo-
narzy. Voodoo, podobnie jak słowiańskie pogaństwo, ma aspekty 
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starszych religii afrykańskich, ale połączone z aspektami chrześci-
jańskimi, które zaadaptowano. Co ważne, zarówno voodoo, jak 
i słowiańskie pogaństwo kładą nacisk na szacunek wobec przod-
ków. Ponadto magiczne aspekty słowiańskiego pogaństwa i vo-
odoo są podobne w sposobie, w jaki praktykujący magię tworzą 
zaklęcia i działają za ich pomocą. Innym podobieństwem jest to, 
że korzystając z magii, wzywamy zewnętrzną moc, taką jak duch, 
demon, dusza zmarłej osoby; w voodoo czarownicy również wzy-
wają zewnętrzną moc, w  tym przypadku ducha, boga, loa lub 
duszę zmarłej osoby.
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ZAKLĘCIA SPRAWIAJĄCE,  
ŻE UKOCHANY DO CIEBIE WRÓCI

Zaklęcie, dZięki kTóremu ukochany wróci do ciebie

Jeśli chcesz, aby ukochana osoba do ciebie wróciła, zapal pomarań-
czową świecę i umieść ją przed jej zdjęciem lub przed kartką z wypi-
sanym na niej jej pełnym imieniem i nazwiskiem. Umieść na zdjęciu 
szklankę wypełnioną do jednej czwartej czystą źródlaną wodą (lub 
wodą ze studni). Wrzuć trzy szczypty cukru do wody i powiedz:

Przywołuję Duchy Światła i Ciemności i wrzucam zaklęcie na 
(wypowiedz pełne imię osoby), aby przyszedł, kiedy cała woda 
wyschnie.

Po wykonaniu tej czynności zdmuchnij świecę i  przenieś 
szklankę oraz zdjęcie do suchego, ciepłego miejsca. Kiedy cała 
woda ze szklanki wyparuje, ukochany do ciebie wróci.

Zaklęcie, dZięki kTóremu powróci 
Zaginiony ukochany

Kiedy stracisz miłość, bo ukochany odszedł do innej kobiety, wy-
ryj jego imię ostrą igłą w różowej świecy. Umieść tam również 
swoje imię. Nasmaruj tę świecę olejem jaśminowym i połóż na 
stole. Zapal knot i wymów zaklęcie:

Zjednoczone imiona, zjednoczeni ludzie, połączone przeznaczenia
Ogniem, Ziemią i Wodą są związani
Pod Niebem zaślubieni, złączeni przez zaklęcie
Przez ten czar, zawsze się odnajdą.

Kiedy świeca całkowicie się wypali, zbierz pozostały wosk 
i umieść go w doniczce wypełnionej ziemią. Jeśli masz włosy, 
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fragmenty paznokci lub wysuszoną krew ukochanej osoby, zmie-
szaj je ze swoimi (włosami, paznokciami, krwią), a  następnie 
zakop je również w  tym naczyniu. Zasadź kwiat w  doniczce 
i podlewając go codziennie, wypowiadaj słowa zaklęcia. W mia-
rę wzrostu rośliny, powrócą także uczucia i pragnienia tego, który 
cię opuścił.

odbuduj swój ZwiąZek

Jeśli zerwałaś ze swoim mężczyzną nie z własnej woli, ale nie mo-
żesz odbudować związku, ten rytuał pomoże ci połączyć się po-
nownie ze swoim ukochanym. Poczekaj na pełnię księżyca, weź 
dziesięć świec i porcelanowy kubek wypełniony wodą. Umieść 
świece wokół filiżanki, zapal je, skup się i wypowiedz słowa uroku:

Księżycu, który ciągle się zmieniasz, lecz zawsze wracasz  
na swoje miejsce
Zabierz mój smutek i nieszczęście, i obróć je w proch
Wróć i pomnóż te rzeczy, które najbardziej kocha
Życzę [imię mężczyzny] zdrowia i nowego życia ze mną [imię]
Żeby nikt inny nie mógł zabrać go do swego życia
Moje słowo jest mocne, tak jak usta, język i zamek.

Zgaś świece i wylej wodę przez okno. Świece możesz później 
użyć według własnego uznania.

co Zrobić, jeśli ZdradZiłaś parTnera

Jeśli znalazłaś się ze swoim mężczyzną w nieprzyjemnej sytuacji, 
a mianowicie zdradziłaś go, a on cię zostawił, mówiąc, że ci nie 
wybaczy, możesz to naprawić. Musisz przeprowadzić specjalną ce-
remonię. Jeśli chcesz, aby ukochany ci wybaczył, idź do domu 
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i weź prysznic. Następnie wytrzyj ciało nie ręcznikiem, ale bieli-
zną. Jednocześnie wypowiedz następujący urok:

Ciało jest umyte, grzechy zostały zmyte
Bóg wybacza wszystkim, a ty mi wybaczasz [imię],
Wszystko, co zrobiłam.
Gdy moje ciało wyschnie, [imię] mi wybaczy.
Gdy moje ubranie wyschnie, 
Nie pozostanie żaden ślad zniewagi wobec [imię].
Amen.

Powtórz ten urok dziewięć razy z rzędu, a następnie powieś 
bieliznę przy oknie, aby wyschła. Twój związek i życie osobiste 
zostaną uratowane. 

jak połącZyć się ponownie Z ukochaną osobą

Na pierwszy rzut oka urok ten wydaje się dość prosty i łatwy, ale 
ma ogromną moc. Aby go rzucić, musisz kupić nową igłę i trzy-
mając ją, wypowiedzieć te słowa:

Wyjdę na podwórko, wzdłuż ścieżki i pójdę na otwarte pole. Nie 
ma tam ani jednego drzewa, ani jednego krzaka. Patrzę na czyste 
niebo i widzę przelatującą przez nie strzałę. Ta strzała przeleci 
przez pole bez dotykania ziemi i uderzy w serce [imię]. Niech ożywi 
w nim miłość, aby tęsknił za mną zarówno w dzień, jak i w nocy. 
Niech będzie tak, jak sobie życzę, niech usycha z miłości. Amen.

Następnie musisz ukryć igłę tam, gdzie nikt jej nie znajdzie. 
Ale musi to być albo w twoim domu, albo wśród rzeczy kochan-
ka. Ponieważ druga opcja nie jest całkowicie bezpieczna, lepiej 
ukryć ją w domu.
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odbudowanie ZwiąZku Z ukochanym

Jeśli twój związek z ukochaną lub bliską osobą zakończył się, po-
może ci następujący rytuał: nalej szklankę czystej wody pitnej 
i  postaw ją na stole. Umieść obok niej świecę. Następnie weź 
prostą czarną nić (około 18 cm) i zawiąż na niej siedem węzłów. 
Zapal świecę i powiedz:

Ofiaruję kłótnie i niesnaski świętemu ogniowi, święconą wodą 
proszę o pokój i miłość.

Następnie spal nić i powoli wypij wodę. Zgaś świecę i powiedz: 
„Amen”. Po tym wszystkim twój związek zacznie się odnawiać.

pogodZenie się Z ukochanym

Jeśli pokłóciłaś się z ukochaną lub bliską ci osobą i chcesz jak naj-
szybciej się pogodzić, pomoże ci następujący rytuał. Zapal świecę 
woskową wieczorem, zanim pójdziesz spać, i patrząc przez pło-
mień, wypowiedz urok:

Odpuszczam ból, smutek, urazę i irytację. Wysyłam miłość, pokój 
i harmonię. Amen.

Potem idź do łóżka. Rano będziesz mogła bezpiecznie spotkać 
swojego ukochanego; zrozumienie i pojednanie jest pewne.

urok, kTóry sprawi, 
że Twój ukochany cię ZapamięTa

Kiedy mężczyzna i kobieta spotykają się i postanawiają nawią-
zać bliższe relacje, na początku mężczyźni wykazują niespotyka-
ną aktywność – wręczają prezenty, zaskakują kobiety i otaczają je 
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troską i czułością. Ale w życiu często zdarza się, że po pewnym 
czasie mężczyzna nie zwraca szczególnej uwagi na swoją kobietę, 
bardziej interesując się własnymi sprawami. Czasami mężczyźni 
po prostu znikają z życia kobiety, bez wyjaśnienia przyczyny, bez 
ostrzeżenia. A kobiety nie wiedzą, co myśleć i co robić. Gubią się 
w domysłach o tym, co się wydarzyło i co się zmieniło. W takim 
przypadku istnieje silny urok miłości mężczyzny, który nie po-
zwoli im zapomnieć o swoich kobietach.

Wypowiedz te magiczne słowa szeptem nad płonącą świecą, 
trzymając przed sobą fotografię, którą chcesz zaczarować:

Mój szepcie, leć do [imię], idź
Obudź serce [imię], rozpal jego duszę
Niech [imię] zapamięta mnie.
Zatrzyma mnie w swojej pamięci jako jasne słońce, piękną kobietę
Niech mnie pamięta w taki sposób, żeby zrobił wszystko, by mnie 
znaleźć.
Pozwól mu znaleźć mnie natychmiast, jak myśliwy znajduje swoją 
ofiarę.
Amen.

Spal zdjęcie nad płomieniem świecy i rozrzuć popiół na roz-
stajach dróg.

usuń obojęTność Za pomocą sopla lodu

Aby usunąć obojętność, chłód i nieporozumienia, które pojawiły 
się między tobą a ukochanym, połóż sopel lodu lub kostkę lodu 
na małym talerzu postawionym na zdjęciu mężczyzny (napisz 
jego pełne imię na odwrocie). Powiedz na głos, co chcesz usunąć, 
obserwując, jak lód topnieje, wyobrażając sobie, że właśnie tak 
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znikają problemy i przeszkody, które was dzielą. Kiedy lód całko-
wicie się stopi, zbierz całą rozmrożoną wodę i dodaj ją potajemnie 
do drinka wybranka. Odłóż zdjęcie.

CZARY, KTÓRE SPRAWIĄ,  
ŻE MĘŻCZYZNA SIĘ Z TOBĄ OŻENI

Zaklęcie małżeńskie Z wykorZysTaniem

okrągłych kamyków

Jeśli mężczyzna nie chce się żenić, a umawiasz się z nim na randki 
lub żyjesz w związku nieformalnym, możesz odprawić specjalny 
rytuał, który popchnie go we właściwym kierunku. Musisz zabrać 
go nad rzekę, poszukajcie razem okrągłych gładkich kamyków. 
Możesz mu powiedzieć, że potrzebujesz ich do dekoracji lub wy-
myśli inny powód. Na kamieniu, który znajdzie, narysuj czerwo-
nym atramentem dwa splecione serca, a pod nimi dwa splecione 
pierścionki zaręczynowe. Napisz poniżej ślub. Zakop kamień pod 
dębem. Następnie musisz przeprowadzić specjalny rytuał i zapi-
sać to zaklęcie na kartce papieru:

Lodowaty książę jedzie na rydwanie wiatru
Nie prowadzi mnie do sali ślubnej
Roztopy, czerwone słońce, zimowe mrozy
Lekkie, jasne gwiazdy, droga do komnaty ślubnej
Błękitne niebo, poprowadź księcia do komnaty ślubnej
Aby zaręczył się ze mną i poślubił mnie.

Spal papier i rozrzuć popiół na wietrze.
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