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Wprowadzenie

W
itamy w Księdze skutecznych zaklęć początkującej cza-
rownicy. Jestem Ambrosia, niezależna wiedźma i  re-
daktor naczelna magazynu Witchology, miesięcznika 
dla współczesnych czarownic. Jestem praktykującą 

czarownicą od 15 lat. Chcę podzielić się z wami moją histo-
rią, wiedzą oraz rzemiosłem, abyście mogły wykorzy-
stać wewnętrzną magię i moc, która w was drzemie.

Zgadza się, wszyscy mamy w  sobie magię. 
Jednak to mało prawdopodobne, że pójdziesz do 
Hogwartu, będziesz poruszać nosem, by rzucać 
zaklęcia, czy zaczniesz latać na miotle. Zamiast 
tego, ta książka nauczy cię praktycznych umiejęt-
ności, połączy ze światem przyrody i pomoże odkryć 
wewnętrzną czarownicę, która była w tobie przez cały 
czas. Obalę błędne przekonania na temat rzucania zaklęć i upra-
wiania magii, a także nauczę cię, jak kreować oraz manifestować to, 
czego pragniesz lub potrzebujesz, aby zmienić swoje życie na lepsze.

Moja droga do czarów rozpoczęła się, gdy miałam 13 lat. Wiem, 
byłam młoda, ale wszechświat działa w tajemniczy sposób. Moja 
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historia może być podobna do twojej lub zupełnie inna. Istnieje 
wiele ścieżek prowadzących do uprawiania magii, a moja ukazała 
mi się we właściwym czasie – tak samo będzie też z tobą.

W rzucanie zaklęć wciągnęłam się z różnych powodów. W szkole 
chciałam zbudować pewność siebie, zarabiać pieniądze dla rodziny, 
chronić się przed łobuzami, tworzyć eliksiry miłosne na zaurocze-
nia i być szczęśliwą. Kiedy miałam siedem lat, zanim dowiedziałam 
się czegokolwiek o czarach i  rzucaniu zaklęć, każdą wolną chwi-
lę i przerwę obiadową spędzałam na poszukiwaniu czterolistnych 
koniczyn. Wiedziałam, że to amulety przynoszące szczęście i po-
trzebowałam jednego z nich. Po tygodniach poszukiwań w końcu 
znalazłam. Moja mama pomogła mi ją oprawić i wpiąć w breloczek 
do kluczy, bym mogła ją wszędzie ze sobą nosić, prosząc o szczęście, 
kiedy go potrzebowałam. Patrząc wstecz, teraz zdaję sobie sprawę, 
że breloczek był moim pierwszym, rzuconym zaklęciem. Opowia-
dam tę historię, aby uświadomić ci, dlaczego praca z zaklęciami jest 
tak wyjątkowa. Mogą pochodzić z niemal każdego źródła i być tak 
proste lub złożone, jak tylko zechcesz.

Jeśli jesteś podobna do mnie, magia przyciąga cię ze względu 
na możliwości oraz zmiany, które możesz dla siebie stworzyć. Nie 
będziesz potrzebowała oka traszki ani jaja orła, aby zrealizować za-
klęcia zawarte w tej książce. Wszystko, czego potrzebujesz, to chęci 
by nauczyć się praktyki. Gdziekolwiek teraz jesteś w swojej podróży, 
wybrałaś tę książkę we właściwym czasie. Zanurzmy się w cudow-
nym świecie czarów i magii.



CZĘŚĆ I

PRakTYCZNa 
Magia



M
agia to coś więcej niż mieszanie mik-
stur, palenie świec i szycie kukiełek. Jest 
osadzona w otaczającym nas świecie, 
a zbudowanie solidnych fundamentów, 

zakorzenionych w historii, jest niezbędne, by stać się 
skuteczną wiedźmą. W tej sekcji omówię najważniej-
sze, praktyczne podstawy magii: Czym jest rzucanie 
zaklęć i niezbędne przygotowania, które należy wcze-
śniej poczynić.

Jedyne, czego potrzebujesz, aby kroczyć ścieżką 
magii, to ty sama. Twoja moc jest ukryta w tobie, 
czeka, by ją wykorzystać. Praktykowanie magii da ci 
zdolność uzdrawiania i zmiany siebie oraz świata.

Mam nadzieję, że dzięki podstawowym infor-
macjom, zawartym na tych stronach, pomogę ci 
stać się najlepszą czarownicą, jaką możesz być. Do-
wiedzmy się, co to właściwie znaczy być praktykującą 
czarownicą.



Rozdział 1

Czym jest  
rzucanie zaklęć



A
by zacząć rzucać zaklęcia, musimy wy-
jaśnić, kto, co i dlaczego to robi. Zba-
damy terminologię, poznamy różnice 
między czarostwem a rytuałami wicca 

i omówimy powszechne nieporozumienia, podsta-
wowe pojęcia oraz etykę. Znając te podstawowe ele-
menty, będziesz gotowa do kreacji zmian, które chcesz 
wprowadzić w swoim życiu.
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Czym są zaklęcia?

Zaklęcia to praktyczna strona magii. Działają poprzez manipulowa-
nie energią, aby osiągnąć określony zamiar lub cel. Zaklęcia są na-
pędzane przez emocje i działają w połączeniu z twoją osobistą mocą 
lub energią otaczającego cię świata. By zrozumieć, co sprawia, że 
zaklęcie jest skuteczne, musimy najpierw przyjrzeć się magii, mocy 
i naturze manipulacji energią.

Magia to energia, która przepływa przez każdą rzecz w naturze. 
Jest neutralna – ani dobra, ani zła. Moc to praktyczna sztuka wyko-
rzystywania magii w celach użytkowych. Kiedy zaczynasz naginać 
i ukierunkowywać magię, w pewnym sensie budujesz swoją osobi-
stą moc. To poprzez tę manipulację możesz wpływać lub kontrolo-
wać energię wokół siebie.

Wszyscy jesteśmy zbudowani z cząsteczek, a wiązania między 
nimi zawierają energię potencjalną. Pomysł, że możemy wykorzy-
stywać i kierować tą energią, nie jest taki niezwykły. W rzeczywisto-
ści łatwo jest rozpoznać, kiedy ktoś ukierunkowuje swoją energię na 
ciebie. Czy kiedykolwiek „poczułaś” czyjąś rękę unoszącą się kilka 
centymetrów od twoich pleców (mimo że tak naprawdę nikt cię 
nie dotykał)? Czy poczułaś mrowienie lub nawet ciepło? To była 
energia skierowana do ciebie.

Rzucanie czarów to tylko jeden z wielu sposobów manipulowa-
nia energią. Kryształy, kamienie, zioła, muszle, metal i drewno od 
dawna są używane jako narzędzia do manipulowania nią. Popularne 
terapie ciało-umysł, takie jak tai chi, reiki, medytacja, joga, aku-
punktura, a nawet masaż, wykorzystują, zwiększają i manipulują 
energią, aby uzdrowić fizyczne, duchowe oraz emocjonalne ciało. 
Używanie czarów nie jest tak niezwykłe, jak mogłoby się wydawać!

Należy pamiętać, że zaklęcia nie są szybkim sposobem na wy-
dostanie się z niepożądanej sytuacji. Nie są w stanie natychmiast 
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rozwiązać wszystkich twoich problemów. Potrzebują energii, czasu, 
wysiłku, skupienia i wiary, aby zadziałały. Powszechne jest błędne 
przekonanie, iż zaklęcie może sprawić, że ktoś się w tobie zakocha 
lub narzucisz komuś swoją wolę. Nie możesz odebrać innej osobie 
wolności decydowania za pomocą magii.

Musisz także zrozumieć, że magia oznacza władzę, a wraz z nią 
przychodzi odpowiedzialność. Obowiązkiem osoby rzucającej za-
klęcia jest niedopuszczenie do wyrządzenia krzywdy i przestrzega-
nie praw natury. Zwiększanie mocy i rzucanie zaklęć to tymczasowa 
manipulacja energią, która nie ma stałego charakteru.

Kto rzuca zaklęcia?

Każdy, kto pragnie dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu, 
może rzucić zaklęcie. Każdy, kto był na tyle zainteresowany, by się-
gnąć po tę książkę, jest już na dobrej drodze, aby rozpocząć naukę 
rzucania czarów. Mogą one pomóc tym, którzy szukają jasności lub 
celu swojej życiowej wędrówki. Zaklęcia często rzucają poganie, lu-
dzie podążający religijną lub duchową ścieżką opartą na szacunku 
dla natury. Wielu magów wybiera ścieżkę neopogańską lub trady-
cyjną, która obejmuje nowoczesne lub hybrydowe praktyki, takie 
jak magia żywiołów, świecka, zielarska, eklektyczna, bądź tradycyj-
na. Każda z tych kategorii może być dostosowana do ciebie, aby 
stworzyć twoją własną, indywidualną ścieżkę.

Czarownica żywiołów

To wiedźma, która w swojej praktyce wykorzystuje cztery żywioły 
(ziemię, powietrze, ogień i wodę). Może zdecydować się na uży-
cie wszystkich elementów lub tylko jednego. Niektóre z rodzajów 
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czarownic, które intensywnie wykorzystują żywioły w swojej prak-
tyce, to wiedźmy zielone, morskie i domowe. Zielone czarownice 
budują swoją praktykę wokół żywiołu ziemi, używając ziół, kryszta-
łów i drewna. Czarownice morskie wykorzystują żywioł wody, ener-
gię oceanu, magię pogody, muszle, korzenie, wodorosty i piasek. 
Czarownice domowe, czasami nazywane czarownicami kuchenny-
mi, używają elementu ognia do zwiększenia mocy swojego gotowa-
nia, pieczenia, warzenia i wytwarzania magicznych przedmiotów.

Czarownica świecka (lub niereligijna wiedźma)

Świeckie czarownice nie wzywają bóstw do wykonania swojej pra-
cy. Często posługują się symboliką, metaforami lub archetypami. 
Ścieżka niereligijna ostatnio zyskuje na popularności i wiele świec-
kich czarownic łączy swoją praktykę z innymi rodzajami czarów.

Czarownica zielarka

Ten typ jest trochę trudniejszy do zdefiniowania. Znane również 
jako „widzące więcej”, czarownice te przekraczają granice nieznane-
go lub odwiedzają inne światy. Zielarki często używają ziołolecznic-
twa do sporządzania mikstur, balsamów i naparów. Praktyka takiej 
wiedźmy ma często charakter szamański i Seid*, obejmując projek-
cję astralną, świadome śnienie, trans oraz komunikację z duchami.

Czarownica eklektyczna 

Eklektyczne czarownice nie pasują do żadnej kategorii. Często są nie-
zależnymi czarownicami, które nie należą do określonej praktyki lub 

* Seid – odmiana szamanizmu (przyp. tłum.).
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grupy. Eklektyczna wiedźma podąża chaotyczną ścieżką zmodyfiko-
wanych tradycji, które są dostosowane do jej potrzeb i możliwości.

Czarownica tradycyjna 

Tradycyjne czarownice tworzą większą grupę, z wieloma podgrupa-
mi, czasami powiązanymi z wicca. Często mają korzenie sięgające 
wielu stuleci. W tej kategorii często wykorzystuje się ceremonie, 
podania ludowe, Hoodoo*, czarostwo dziedziczone, celtyckie i inne 
pogańskie ścieżki. Niektóre z tych ścieżek wymagają przejścia ini-
cjacji lub przestrzegania określonych zasad.

Jak zaklęcia odnoszą się do czarostwa i wicca

Do tej pory prawdopodobnie już zauważyłaś odniesienia do po-
gaństwa, wicca oraz czarostwa i pewnie zastanawiasz się, co one 
oznaczają. Wiccanie oraz czarownice zawierają się w kategorii po-
gaństwa, ale nie wszystkie czarownice można nazwać wiccanami 
i nie wszyscy wiccanie parają się czarostwem. Poganie podążają re-
ligijną lub niereligijną ścieżką duchową opartą na szacunku do na-
tury. Wicca to religia skupiona na ziemi, oddająca cześć bóstwom. 
Czarostwo natomiast to praktyka, która może, lecz nie musi obej-
mować wiele różnych ścieżek religijnych. Możesz wybrać istniejącą 
ścieżkę lub stworzyć własną.

Biorąc to wszystko pod uwagę, staram się nie etykietować mojej 
praktyki. Jasne określenie swojej ścieżki nie jest wymagane, to wła-
śnie elastyczność jest tym, co przyciąga tak wielu ludzi do praktyk 

* Hoodoo – zbiór wierzeń ludowych nazywanych także magią, występujący głównie na 
południu Stanów Zjednoczonych (przyp. tłum.).
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pogańskich. Nie ma dobrej ani złej ścieżki. Polecam spróbowania 
wszystkiego po trochu i zbudowania własnej praktyki, która będzie 
najbardziej odpowiednia dla ciebie.

Historia rzucania czarów

W historii ludzkości rzucanie zaklęć było dość popularne. Termin 
„zaklęcie” pochodzi od anglosaskiego słowa „spel” oznaczającego 
„mówienie” lub „opowiadanie”. W starożytnych cywilizacjach za-
klęcia rozwijały się na równi z językiem. Na przykład w starożyt-
nym Egipcie pisane historie często zawierały w sobie zaklęcia.

Termin „wiedźma (czarownica)” wywodzi się ze starego teu-
tońskiego (germańskiego) słowa „wik” oznaczającego „naginać”. 
Przed XIV wiekiem czarostwo i  magia przeżywały złoty wiek. 
Sytuacja zmieniła się w 1486 roku, kiedy, obecnie zdyskredyto-
wany, duchowny katolicki opublikował „Malleus Maleficarum” 
(lub „Młot na czarownice”), zwany potocznie podręcznikiem 
łowców czarownic. Popularność książki przyniosła nastroje prze-
ciwne czarom. W 1542 roku angielska ustawa o czarostwie wpro-
wadziła karę śmierci za praktykowanie czarów i rzucanie zaklęć. 
W 1692 roku w Massachusetts odbyły się procesy czarownic z Sa-
lem, w wyniku których 19 osób zostało straconych za rzekome 
praktyki magiczne.

Prześladowania czarownic trwały przez kolejne wieki. Dopie-
ro w  1900 roku ruch przeciwny czarostwu zaczął tracić na sile. 
W  latach sześćdziesiątych i  siedemdziesiątych w  amerykańskim 
społeczeństwie wzrosła liczba pogańskich praktyk oraz grup poświę-
conych wicca i czarostwu. W 1986 roku Sąd Apelacyjny Stanów 
Zjednoczonych dla czwartego okręgu rozpatrzył sprawę Dettmer 
przeciwko Landonowi i uznał wicca za oficjalną religię.
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Pomimo rosnącej akceptacji praktyk magicznych, wiele cza-
rownic nadal obawia się bezprawnych prześladowań. Niektóre 
wolą ćwiczyć swoje rzemiosło w tajemnicy lub w przysłowiowym 
schowku na miotły.

Główne zasady

Podstawowe zasady czarów odnoszą się do sposobu, w jaki używa-
my energii do manifestowania zmian w naszym otoczeniu. Magia 
jest wszędzie wokół nas, występuje w postaci energii. Ćwiczenie 
zaklęć pomaga nauczyć się kierowania naszymi intencjami do ma-
nipulowania tą energią. Jednakże twoje intencje muszą być zgodne 
z podstawowymi zasadami przedstawionymi poniżej.

Oddawanie czci środowisku i naturze

Wszystko, co istnieje w świecie przyrody, jest święte i pełne energii, 
a pory roku, żywioły są włączone do wielu pogańskich rytuałów 
oraz zaklęć. Pory roku należy obchodzić i czcić. Opowiadają one 
historię narodzin, życia, śmierci i odrodzenia. Żywioły można za-
wezwać do ochrony, doradztwa i energii.

Świętowanie płodności i seksualności

Świętowanie życia, światła, radości, pasji i  zmysłowości rozpala 
w nas wszystkich siłę życiową. Akceptacja swojej płodności i sek-
sualności może być cennym narzędziem do manifestowania magii. 
Wiele czarownic świętuje powyższe wartości podczas wiosennych 
pogańskich sabatów Imbolc, Ostara i Beltane (omówione szerzej 
w rozdziale 2 na stronie 38).
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Korzystanie z intuicji i energii osobistej

Możesz wpływać na otoczenie poprzez osobistą energię. Zacznij od 
swojego wewnętrznego głosu i przeczuć. Czy kiedykolwiek mia-
łaś uczucie, że twoje wnętrze usiłuje ci coś powiedzieć, zazwyczaj 
ostrzec? To właśnie jest twoja intuicja. Kiedy nauczysz się, jak kie-
rować tą energią, możesz zacząć jej używać do umacniania swoich 
zaklęć.

Szanowanie karmy  
i naturalnej równowagi kosmicznego prawa

Karma gwarantuje to, że każda czynność, którą wykonasz, wróci 
do ciebie. Prawo potrójnego zwrotu to stare pogańskie wierzenie, 
przestrzegające nowe czarownice przed konsekwencjami stosowania 
szkodliwej magii: jeśli wyrządzisz komuś krzywdę lub użyjesz magii 
manipulacyjnej, to samo wróci do ciebie po trzykroć. Wielu pogan 
żyje zgodnie z tą karmiczną regułą, znaną również jako kosmiczne 
prawo.

Poznanie i zrozumienie życia 
pozagrobowego, duchów i reinkarnacji

Wiele czarownic wierzy w życie pozagrobowe 
i postrzega cykl narodzin, życia, śmierci i odro-
dzenia jako nieskończenie obracające się koło. 
Wiele czarownic świętuje zakończenie i począ-
tek podczas pogańskiego sabatu Samhain, 
kiedy zasłona między światami staje się 
cieńsza. Samhain jest szczegółowo omó-
wione w rozdziale 2 na stronie 37.
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Siły napędowe zaklęć

Praca z zaklęciami powinna opierać się na szacunku dla natury i ta-
jemnic wszechświata. Im bardziej dostosujesz się do naturalnego 
rytmu ziemi, tym bardziej dostroisz się do tajemnic świata i więcej 
dowiesz o nieznanym.

Magia kontra moc

Magia to naturalna energia, która przepły-
wa przez świat, podczas gdy moc to prak-
tyczna sztuka kierowania tą energią. Moc 
jest w tobie i czeka, by ją wykorzystać. Ma-
gię można znaleźć w  szeroko rozumianych 
elementach natury.

Jako osoba początkująca w  rzucaniu zaklęć, 
będziesz czerpać głównie ze swojej osobistej mocy. Jednak używanie 
tylko własnej mocy jest wyczerpujące. Zaklęcia w tej książce wy-
korzystują przedmioty ze świata przyrody, w tym: kryształy, zioła, 
oleje, zapachy, drewno i elementy zwierzęce, aby pozyskać dodat-
kową energię.

Innym rodzajem mocy, która pochodzi z  twojego wnętrza, są 
zdolności psychiczne. Niektóre czarownice mają takie zdolności jak: 
prekognicja, intuicja, jasnowidzenie, psychometria, mediumizm lub 
empatia.
Prekognicja to zdolność do widzenia przyszłych zdarzeń, zanim się 

wydarzą.
Intuicja to umiejętność określenia stanu rzeczy bez mówienia o nim.
Jasnowidzenie, często określane jako „wyraźne widzenie”, to zdol-

ność do ujawnienia tego, co jest ukryte. Określane również jako 
„wewnętrzny wzrok”.
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Patroni:

Ambrosia Hawthorne to eklektyczna czarownica, która 

swoją praktykę rozpoczęła w wieku 13 lat. W poszukiwaniu 

wewnętrznej magii zgłębia swoje szamańskie pochodzenie 

zakorzenione w praktykach Yupi’ik i portorykańskiej magii 

ludowej. Jest autorką popularnego bloga o czarach Wild God-

dess Magick i redaktor naczelną magazynu „Witchology”. 

Magiczna moc tkwi w każdej kobiecie. Czujesz ją w sobie, chciałabyś ją 

rozwijać i praktykować, tylko nie wiesz jak? Dzięki tej księdze zdobę-

dziesz  wiedzę i wskazówki, aby rozniecić wewnętrzny, magiczny ogień. 

Przede wszystkim jednak zyskasz pewność, że masz moc do zmiany swo-

jego życia na lepsze. 

W księdze znajdziesz:

 S wyjaśnienie, czym tak naprawdę jest magia i na czym polega 

rzucanie zaklęć;

 S wskazówki, jak rozbudzić w sobie magię, by odmienić życie;

 S znaczenie Księżyca i połączenia z Matką Ziemią; 

 S listę składników niezbędnych dla czarodziejki (nie obawiaj się,  

nie będzie to oko traszki);

 S wiedzę, jak stworzyć ołtarz do praktykowania czarów 

i samodzielnie wykonać różdżkę;

 S proste zaklęcia dla początkujących: miłosne, ochronne,  

rytuały oczyszczające i przynoszące sukces w pracy,  

przyciągające szczęście i pieniądze;

 S instrukcje, w jaki sposób zrobić i nasycić amulety magią ochronną 

oraz jak napełnić pozytywną energią talizmany na szczęście.

Proste zaklęcia i rytuały ochronne, które odmienią twoje życie
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