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Skye Alexander – jest wielokrotnie nagradzaną autorką prawie czterdziestu książek, 
w tym bestsellera Księga białej magii. Jej opowiadania zostały wydane w ramach anto-
logii w wielu krajach, a książki przetłumaczone na kilkanaście języków. Mówi się o niej, 
że jest ekspertką od czarów. Skye jest także artystką, astrolożką i tarocistką, uczy 
pisania i praktykuje feng shui. Dzieli swój czas między Teksasem i Massachusetts.

Odkryj dziesiątki zaklęć idealnych dla współczesnej czarownicy! 
Znajdź miłość, zyskaj dobre zdrowie, buduj bogactwo  

i kształtuj swoje przeznaczenie!

Czy wiesz, że w każdej chwili masz moc manifestowania trwałej miłości, 
zwiększania dobrobytu i kreowania swojej rzeczywistości? Niekwestiono-
wana ekspertka od magii i czarów nauczy cię, jak ujarzmić i wykorzystać 
swoją wewnętrzną magię poprzez zaklęcia, rytuały, mikstury i eliksiry. 

Na każdej stronie tego poradnika znajdziesz zaklęcie, które możesz od-
tworzyć lub dostosować do konkretnej sytuacji. Pomogą ci zdobyć pracę 
swoich marzeń, odmłodzić ciało, czy przynieść szczęście rodzinie i przy-
jaciołom. Dzięki narzędziom prezentowanym przez Autorkę praktykują-
ce czarownice będą doskonalić swoje naturalne talenty i odkrywać świat 
zupełnie nowych możliwości. Dołącz do nich już dziś!

Idealne zaklęcia dla współczesnej czarownicy!
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WSTĘP

A WIĘC CHCESZ   ZOSTAĆ   CZAROWNICĄ

W ielu z nas dość wcześnie spotkało się z magicznymi 
zaklęciami w  baśniach, książkach i  filmach. Wi-
dzieliśmy, jak wróżka, matka chrzestna Kopciuszka, 

zmienia dynię w  karetę wysadzaną klejnotami i  zaprzęgniętą 
w  stające dęba konie. Widzieliśmy księżniczkę całującą żabę, 
przemieniając ją tym samym w przystojnego księcia. Oglądali-
śmy, jak Hermiona Granger przesuwa drzewa za pomocą swojej 
magicznej różdżki. I my też chcieliśmy władać taką niesamowitą 
mocą.

Dobre wieści są takie, że masz taką moc. Każdy ma magiczne 
zdolności – to twoje pierworództwo. A wiesz, co jeszcze? Naj-
prawdopodobniej rzuciłeś już wiele zaklęć, tylko wówczas nie 
zdawałeś sobie z tego sprawy. Zdmuchiwanie świeczek na torcie 
jest popularnym zaklęciem przynoszącym szczęście. Wieszanie 
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wieńca na drzwiach wejściowych to zaklęcie ochronne. Przekli-
nanie kierowcy, który zajął ci miejsce parkingowe – cóż, to też 
jest zaklęcie.

Prościej rzecz ujmując, magiczne zaklęcie wykorzystuje myśli, 
słowa i czyny w celu wywołania konkretnych zmian i stworzenia 
konsekwencji dzięki środkom, których nie potrafią wyjaśnić ani 
logika, ani konwencjonalna nauka. Czy kiedykolwiek zażyczy-
łeś sobie czegoś, co się potem spełniło? To działanie magii. Czy 
chciałbyś potrafić robić to częściej? Możesz to zrobić. Poprzez 
ćwiczenie umysłu i rozwój niektórych naturalnych, wrodzonych 
zdolności – oraz poprzez dostrojenie się do natury i wszechświa-
ta – możesz stworzyć rzeczywistość, jakiej pragniesz.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ ZAKLĘCIE?

Hollywood zwykle skupia się na tych aspektach magii, czarow-
nictwa i rzucania zaklęć, które budzą sensację, i dlatego dla wielu 
ludzi mogą wydawać się one straszne, dziwne, a nawet śmieszne. 
W rzeczywistości większość czarownic nie rzuca żadnych uroków 
na ludzi, nie zmienia się w żaby, nie lata na miotle, ani nie warzy 
w kotle magicznych eliksirów z oczu salamander i psich języków 
(chociaż kociołki są pomocne w pracy z  zaklęciami). Zamiast 
tego współcześni ludzie parający się magią rzucają zaklęcia, które 
pomagają im znaleźć lepszą pracę, przyciągnąć miłość i przyjaźń, 
otoczyć ich dom i rodzinę ochroną oraz polepszyć swoje zdrowie. 
Istnieje nawet zaklęcie, dzięki któremu znajdziesz wolne miejsce 
parkingowe w zatłoczonym centrum handlowym w dzień przed 
świętami.



 A WIĘC CHCESZ ZOSTAĆ CZAROWNICĄ 

  13  

Według Aleistera Crowleya, często uznawanego za najpo-
tężniejszego czarownika XX wieku, „każde zamierzone działa-
nie jest działaniem magicznym”. Celem zaklęcia jest ukazanie 
czegoś, czego potrzebujesz lub pragniesz. Ta potrzeba lub to 
pragnienie (albo obie te kwestie) składają się na intencję. Kie-
dy rzucasz zaklęcie, twoja intencja jest kluczowym składnikiem 
sukcesu. Twoja intencja połączona z twoją uwagą to dwa naj-
ważniejsze elementy każdego zaklęcia – są tym, co sprawia, że 
twoje marzenia stają się rzeczywistością. Dlatego właśnie często 
spotkasz się ze stwierdzeniem, że cała magia zachodzi w umy-
śle. Poza tym zaklęcie może zawierać skrupulatnie zaplanowane 
kroki i procedury, egzotyczne składniki, nietuzinkowe ubrania 
i  specjalny sprzęt  – każde przeznaczone do zwiększania jego 
mocy. Zaklęcie może również wykorzystywać siły natury i/lub 
moce nadprzyrodzone.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ Z TEJ KSIĄŻKI

Niewielu ludzi ma możliwość uczęszczania na zajęcia magii 
w  Hogwarcie. Niemniej, jeżeli będziesz postępować zgodnie 
z zaleceniami przedstawionymi w tej książce, wkrótce nauczysz 
się rzucać zaklęcia w najróżniejszych celach. Opracujesz techniki 
polepszenia swoich umysłowych i nadprzyrodzonych mocy. Do-
wiesz się, jak wykorzystać naturalną energię roślin i kamieni oraz 
dzięki temu wzmocnić swoje zaklęcia. Odkryjesz, jak wzywać 
duchy, bóstwa i inne niewidzialne istoty, żeby polepszyć swoje 
umiejętności tworzenia zaklęć. Wreszcie nauczysz się, która pora 
jest najlepsza na wykonanie danego zaklęcia i przeprowadzenie 
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konkretnego rytuału, dzięki czemu bezpiecznie i skutecznie przy-
niosą one pożądane efekty.

Być może nie jesteś do końca do tego wszystkiego przekona-
ny, a jednak zaciekawiło cię to. Być może już próbowałeś bawić 
się magią i chcesz ją lepiej poznać. A może jesteś gotowy, żeby 
wziąć swój los w swoje ręce i zacząć świadomie tworzyć w swoim 
życiu okoliczności, których pragniesz. Jeżeli tak, ta książka jest 
dla ciebie.
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ROZDZIAŁ 1

SZTUKA ZAKLĘĆ

M agia jest sztuką tworzenia zmiany zgodnie z  twoją 
wolą. Jest również wszystkim tym, co dzieje się, kie-
dy manipulujesz energią w celu stworzenia rezultatu 

za pomocą metod, których nie potrafi wyjaśnić konwencjonalna 
nauka. Wiedźmy, czarownicy, szamani i  inni ludzie pracujący 
z magicznymi mocami wszechświata do angielskiego słowa magic 
oznaczającego „magia” często dodają literę „K” (magick), aby od-
różnić ten termin od iluzji, sztuczek karcianych i tym podobnych 
działań prezentowanych dla rozrywki.

Wielu ludzi myśli, że magia, czarownictwo i proces rzucania 
zaklęć są dziwaczne – może nawet nieco straszne lub diabelskie. 
Niestety, podejrzliwość, sceptycyzm, niezrozumienie i  strach 
od wielu stuleci mącą magiczne wody i utrudniają powszech-
ne wykorzystanie zaklęć przyciągających zdrowie, bogactwo, 
szczęście i inne dobra życia. Prawda jest taka, że nie ma niczego 
bardziej naturalnego niż tworzenie zaklęcia. W wielu kulturach, 
również w zachodniej, istnieje długa tradycja tworzenia zaklęć. 
Od całych tysiącleci ludzie ze wszystkich środowisk angażują się 



 KSIĘGA NAJPOTĘŻNIEJSZYCH ZAKLĘĆ 

  20  

w czarownictwo i zaklęcia w przeróżnym celu. Dzisiaj ciekawość 
związana z rzucaniem zaklęć szybko rośnie – a wraz z obszerniej-
szą wiedzą oraz znajomością magicznych praktyk czynnik strachu 
zanika.

Prawdopodobnie już rzucałeś zaklęcia, chociaż nie byłeś tego 
świadomy. Być może nosisz pierścionek z kamieniem urodzenia – 
jest to starożytne zaklęcie przynoszące szczęście. A może pomyśla-
łeś życzenie, widząc spadającą gwiazdę lub przed zdmuchnięciem 
świeczek na torcie. Ogólnie mówiąc, każde usilne życzenie sobie 
czegoś jest pewnego rodzaju zaklęciem. Jeżeli pragniesz czegoś 
bardzo mocno i nieustannie o tym myślisz, wysyłasz energię, któ-
ra przyciąga tę nową, upragnioną rzeczywistość i pomaga jej się 
zmaterializować.

Jednak marzenia na jawie nie są zaklęciami. Różnica polega 
na tym, co ludzie tworzący zaklęcia nazywają intencją. Inten-
cja jest określeniem swojego celu i późniejszym działaniem ze 
świadomym skierowaniem energii i emocji w to działanie w celu 
wytworzenia danego rezultatu. W tej książce będziemy mówić 
o intencji, skupieniu energii i sile woli, gdyż są to klucze do sku-
tecznego uprawiania magii.

Unikaj obsesji
Obsesja na punkcie pragnienia lub potrzeby może sprawić, że nie 

otrzymasz tego, czego chcesz. Jeżeli nieustannie i desperacko żywisz 

nadzieję, że twoje marzenie się spełni, pokazujesz tym samym zwąt-

pienie. A zwątpienie tłumi sukces zaklęcia jak woda wylana na ogień.
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CZYM DOKŁADNIE JEST ZAKLĘCIE?

Najprościej mówiąc, zaklęcie to coś, co robisz z jasnością umysłu, 
intencją i  świadomością w celu otrzymania konkretnego efek-
tu. Zaklęcie składa się z szeregu myśli i symbolicznych działań 
wykonanych w świecie fizycznym, żeby zainicjować zmianę na 
wyższym poziomie. Kiedy taka zmiana nastąpi na tym wyższym 
poziomie, przechodzi niżej i materializuje się na ziemi. Kiedy wy-
konujesz zaklęcie, zmieniasz daną sytuację poprzez sprowadzenie 
nowej energii lub zmianę obecnej.

Zaklęcia a religia
Zaklęcie nie jest działaniem religijnym – chociaż, kiedy zaczniesz rzu-

cać zaklęcia, być może doszukasz się podobieństw łączących twoje 

działania z tymi wykorzystywanymi przez niektóre religie. Rzucanie za-

klęć jest metodą, świeckim działaniem bez powiązanego z nim dogma-

tu. Wiele religii wykorzystuje zaklęcia – lub jakąś formę przekształcania 

energii czy zarządzania nią – jako część kultu, chociaż prawdopodob-

nie tak by tego nie nazwano. Na przykład w rozdziale 5, kiedy będzie-

my omawiać afirmacje i inkantacje, być może zauważysz związek tych 

werbalnych zaklęć z modlitwami.

Wykonując zaklęcie, stajesz się agentem zmiany. Sięgasz do 
własnych źródeł, żeby zebrać energię i nią pokierować. Sprawiasz, 
że magia zaczyna się dziać i bierzesz odpowiedzialność za swoje 
czyny oraz za ich konsekwencje. Jeżeli zechcesz, możesz popro-
sić siłę wyższą o pomoc w osiągnięciu swojego celu. Możesz też 
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wykorzystać energie różnych substancji, takich jak rośliny i ka-
mienie, żeby zwiększyć swoje moce. W końcu to ty jesteś i scena-
rzystą, i reżyserem, i producentem.

PO CO KORZYSTAĆ Z ZAKLĘĆ?

Ludzie rzucają zaklęcia z różnych powodów. Tworzenie i rzucanie 
zaklęć pozwala przejąć kontrolę nad daną sytuacją – nie musisz już 
czekać, aż życie samo się potoczy. Praca z zaklęciami jest aktywną 
metodą radzenia sobie w życiu zamiast biernej akceptacji wszyst-
kiego, co pojawia się na twojej drodze. Zaangażowanie w magię 
może wzmocnić twoją pewność siebie – nic nie dorównuje chwili, 
kiedy widzisz, jak spełnia się jedno z  twoich zaklęć. Twoja sa-
moocena rośnie, a ty zdajesz sobie sprawę, że masz moc, której 
nigdy wcześniej nie byłeś świadomy. Niemniej, jeżeli zabierasz się 
za zaklęcia jedynie po to, żeby zaimponować swoim znajomym 
lub poczuć się ważniejszym, umyka ci prawdziwa wartość magii.

Tworzenie zaklęć wymaga od ciebie również kreatywności. 
Może nie umiesz grać na saksofonie, tworzyć dzieł sztuki ani nie 
wygrywasz zawodów tańca flamenco, ale na pewno potrafisz stwo-
rzyć sieć energii z rozmaitych przedmiotów i słów połączonych ze 
sobą intencją lub pragnieniem, i zarzucić tę sieć daleko w kosmos, 
żeby złowić w nią swój cel. Każdy potrafi wykonać zaklęcie i każdy 
ma magiczne zdolności. Tworzenie zaklęć łączy w sobie wykorzy-
stanie wyobraźni, języka i działania na różne sposoby. A sposób, 
w jaki to wszystko ze sobą połączysz, będzie dla ciebie wyjątkowy.

Zaklęcia są nie tylko po to, żeby dostać to, czego chcesz – 
mogą też polegać na oddawaniu. Możesz wzmocnić pozytywną 



 SZTUKA ZAKLĘĆ 

  23  

energię i przesłać ją światu jako wyjątkowe podziękowanie za całe 
dobro, jakie otrzymujesz w życiu. Możesz też wykonywać zaklę-
cia dla innych ludzi, aby pomóc im w ich życiowej podróży. Za-
twierdzenie otrzymanych błogosławieństw i oferowanie pomocy 
innym ludziom mogą pomóc ci przyciągnąć więcej takiego dobra 
w  twoją stronę. Możesz nawet wykonać zaklęcia uzdrawiające 
planetę, przyczyniające się do pokoju na świecie albo pomagające 
osiągnąć inne dalekosiężne cele.

KORZYŚCI ZAKLĘĆ

Wszystko, co istnieje w naszym wszechświecie, składa się z ener-
gii. Podczas tworzenia i rzucania zaklęć zrozumiesz kwestię prze-
pływu energii i jej obecności dookoła ciebie. Praca z zaklęciami 
nauczy cię, jak porusza się energia oraz jak ją ujarzmić i skiero-
wać w różne obszary twojego życia. Kiedy już zrozumiesz zacho-
wanie energii, będziesz mógł ją wykorzystać za pomocą różnych 
metod – tym właśnie jest cała magia.

Tworzenie zaklęć jest głęboko transformacyjnym procesem, 
który dotyka zarówno czarownicę, jak i jej otoczenie. Zaklęcia 
i magia mają na celu uszczęśliwienie cię i ułatwienie ci życia. 
Pomimo to, jeżeli sądzisz, że możesz rzucić zaklęcie, żeby wy-
migać się od pracy – zapomnij o tym. Nie możesz tak po pro-
stu pokręcić nosem i sprawić, że odkurzacz sam wypucuje twój 
dom. Magia wymaga wysiłku i poświęcenia, szczególnie kiedy 
jesteś początkujący i dopiero zaczynasz nabywać nowe informa-
cje, rozpracowywać nowe techniki. Jak wszystko inne, tworzenie 
zaklęć wymaga początkowej nauki zasad, a następnie praktyki 
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do skutku. Jeżeli chcesz, żeby pojawiły się efekty twojej pracy, 
musisz włożyć w nią energię.

Nie mówię, że praca z zaklęciami jest ciężka – bynajmniej! 
Jest radosnym i ożywiającym doświadczeniem, a ukończenie da-
nego zaklęcia może przynieść ci więcej energii i zadowolenia, niż 
miałeś zanim zacząłeś z nim pracę. Samo połączenie się z obsza-
rami siebie, do których zwykle nie przywiązujesz większej wagi, 
może być emocjonujące. Odkrywasz swoje nowe siły i zdolności. 
A co więcej, wiedza, że jesteś połączony z innymi bytami, które 
dzielą z tobą twój świat, może dać ci poczucie przynależności do 
większej całości, do magicznego wszechświata pełnego nieskoń-
czonych możliwości.

Praca z  zaklęciami również pomaga zdobyć klarowność 
i określić cel. Przede wszystkim musisz dokładnie sprecyzować 
swój cel. Często myślimy, że wiemy, czego chcemy, jednak rzad-
ko poświęcamy czas na poważne przemyślenie tego, jak usilnie 
czegoś pożądamy, dlaczego tego pragniemy albo jak nasze życie 
zmieni się, jeżeli życzenie naszego serca się spełni. Aby rzucić sku-
teczne zaklęcie, musisz być ze sobą szczery do bólu. W przeciw-
nym razie mogą wejść mu w drogę lub zmaterializować się twoje 
ukryte problemy. Jeżeli nie masz jasno określonego celu, skończy 
się tym, że będziesz pompował energię w niestały cel, marnując 
przy tym jej większość. Jeżeli nie jesteś pewny swojej intencji, 
otrzymasz mieszane rezultaty. Twoje zaklęcie nie odniesie sukcesu 
albo będzie skuteczne jedynie częściowo.

Tworząc zaklęcia, lepiej poznajesz sam siebie. Uczysz się do-
kładnie badać nadprzyrodzony świat i zdobywać to, co napraw-
dę się liczy – a to korzystnie wpływa na każdy obszar twojego 
życia.
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JAK DZIAŁAJĄ ZAKLĘCIA?

Wszystko, co istnieje na świecie, jest oznaczone pewnego rodza-
ju energią. Przedmioty organiczne zawierają jej więcej niż nie-
organiczne. Na przykład kawałek wełny lub skrawek jedwabiu 
mają w sobie więcej energii niż kawałek poliestru. Im bardziej 
przedmiot organiczny jest zbliżony do swojego naturalnego sta-
nu, tym silniejsza jego energia. Drzewo zakorzenione w dziczy 
zawiera więcej energii niż stos desek zrobionych z tego drzewa, 
a lakierowany stół zbudowany z tych desek zachowa jeszcze mniej 
pierwotnej energii drzewa.
Cała energia, jaka kryje się w  tych przedmiotach, wydostaje 
się na zewnątrz, żeby połączyć się z  innymi energiami. Ta sieć 
energii łączy świat fizyczny z niefizycznym. Oznacza to, że i ty, 
i ja, i wszystko inne jesteśmy ze sobą połączeni, co pozwala nam 
komunikować się i – poprzez moc magii – pracować wspólnie, 
żeby świadomie tworzyć naszą rzeczywistość. Kiedy pragniemy 
wpłynąć na daną sytuację poprzez zaklęcia, szczypiemy energię 
w jednym miejscu i to uszczypnięcie wysyła fale przez całą sieć. 
Taką sieć energii często porównuje się do pajęczyny. Bez wzglę-
du na to, w którym zakamarku czyha pająk, kiedy wleci w nią 
owad, delikatna fala uderzeniowa przetacza się przez nitki sieci 
i informuje pająka o gościu na herbatkę. Na wzór pajęczyny pa-
sma energii łączą wszystko i wszystkich, pozwalając nam wysyłać 
nasze intencje i otrzymywać dane z otoczenia.
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ROZDZIAŁ 9

ZAKLĘCIA   PRZYCIĄGAJĄCE   MIŁOŚĆ I PRZYJAŹŃ

J ak zapewne podejrzewasz, zaklęcia miłosne są tymi, któ-
re czarownice rzucają najczęściej. Stosujemy nawet ma-
giczne terminy opisujące stan zakochania: czujemy się 

oczarowani, zauroczeni, pod urokiem itp. Często, kiedy myśli-
my o zaklęciach miłosnych, w naszej głowie pojawiają się obrazy 
magicznych inkantacji i tajemniczych eliksirów mających na celu 
rozniecenie namiętności w osobie pożądanej przez czarownicę, 
zwłaszcza jeżeli osoba ta nie odwzajemnia uczucia. Baśnie, po-
ezja, muzyka popularna i Hollywood utrwalają ten koncept.

Musisz jednak pamiętać, że zaklęcia miłosne nie są po to, 
żeby zaczarować kogoś, aby się w tobie zakochał – szczególnie 
jeżeli osoba taka już jest w romantycznym związku z kimś innym. 
Chociaż to może wydawać się kuszące i niejedna czarownica wy-
korzystywała magię do manipulowania drugim człowiekiem, 
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takie działanie może mieć odwrotny skutek, często z tragicznymi 
konsekwencjami. Każdy z nas jest obdarzony wolną wolą i nic 
nie może jej naruszyć – nawet magia czy zaklęcia. Prawdziwym 
celem miłosnego zaklęcia jest wzmocnienie własnej atrakcyjno-
ści, żeby przyciągnąć do siebie najodpowiedniejszą osobę.
Jeżeli twoje zaklęcie uwzględnia drugiego człowieka, zanim je 
rzucisz, poproś tę osobę o zezwolenie. To może okazać się nie-
wykonalne, jeżeli pragniesz pogodzić się z osobą, z którą się roz-
stałeś, albo potrzebujesz zerwać niechciane więzi między tobą 
a drugim człowiekiem. Nawet w  takich przypadkach wyjaśnij 
swoje zamiary wyższemu „ja” tej osoby i wytłumacz, że chcesz 
jak najlepiej dla każdego, kogo dotyczy twoje czarownictwo. Je-
żeli uznasz to za właściwe, zaproś tę osobę, żeby uczestniczyła 
w twoim zaklęciu. To może okazać się korzystne, jeżeli ma ono na 
celu wzmocnienie jakiegoś aspektu waszego obecnego związku, 
takiego jak nasilenie namiętności lub radości.
Istnieje bardzo dużo rozmaitych zaklęć miłosnych. Zanim zaj-
miesz się którymkolwiek z nich, musisz dokładnie określić, czego 
chcesz. Czy próbujesz kogoś do siebie przyciągnąć? Czy szukasz 
bratniej duszy? A może masz nadzieję na polepszenie obecnego 
związku? Im jaśniej i konkretniej określisz swój cel, tym więk-
szą będziesz miał szansę na sukces. W tabelach w tym rozdzia-
le znajdziesz składniki, które mogą nadać większą moc twoim 
zaklęciom.

Jak rzucać skuteczne zaklęcia
Za każdym razem, kiedy będziesz rzucać zaklęcie, pamiętaj o zasto-

sowaniu kilku wypróbowanych i sprawdzonych środków opisanych 
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w rozdziale 1. Te środki ostrożności mogą pomóc ci uniknąć komplika-

cji, błędów, opóźnień i rozczarowań.

1. Pozbądź się wszelkich dystrakcji.

2. Zgromadź składniki i narzędzia, które wykorzystasz w zaklęciu, i je 

oczyść.

3. Oczyść i poświęć swoją przestrzeń.

4. Wycisz umysł.

5. Wyznacz krąg wokół przestrzeni, gdzie będziesz wykonywał 

zaklęcie.

6. Wykonaj zaklęcie.

7. Jeżeli wezwałeś bóstwa lub duchy do pomocy, podziękuj im i je 

uwolnij.

8. Otwórz krąg.

9. Umieść narzędzia w bezpiecznym miejscu do czasu ponownego 

użycia.

KOLORY WYKORZYSTYWANE 
W ZAKLĘCIACH MIŁOSNYCH

Dołącz do swoich zaklęć czerwień (kolor namiętności), róż (ko-
lor sympatii) i/lub purpurę (kolor romansu). Najłatwiej to zrobić 
poprzez zapalenie świec w tych barwach lub przygotowanie ko-
lorowych woreczków-talizmanów. Możesz też założyć biżuterię 
z czerwonymi i/lub różowymi kamieniami lub kryształami, któ-
re również posłużą za talizmany albo włożyć czerwone, różowe 
lub purpurowe płatki kwiatów do woreczków mojo (sakiewek 
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z czarami) i saszetek lub dodać je do kąpieli rytualnych i eliksi-
rów. Wiele zaklęć z tego rozdziału wykorzystuje te barwy oraz 
skojarzenia, jakie przywodzą na myśl.

SKŁADNIKI DO ZAKLĘĆ MIŁOSNYCH

Kamienie

Diament: pogłębia poświęcenie i zaufanie w związku partnerskim

Granat: wzmacnia miłość i namiętność

Karneol: stymuluje pożądanie seksualne

Kwarc (różowy): przyciąga romans, sympatię i przyjaźń

Opal: wspomaga miłość i uwodzenie

Perła: sprzyja miłości, szczęściu i równowadze emocjonalnej

Kwiaty

Geranium (różowe): wzmacnia płodność i miłość

Jaśmin: sprzyja miłości, harmonii, uwodzeniu i zmysłowości

Mirt: przynosi szczęście w miłości

Róża: przyciąga miłość i przyjaźń; różowa – sympatię, czerwona – namiętność

Stokrotka: inspiruje beztroskę w miłości i przyjaźni

Olejki eteryczne/kadzidła

Jaśminowe: sprzyjają miłości, harmonii, uwodzeniu i zmysłowości

Paczuli: wzmacniają namiętność i zmysłowość

Piżmowe: wzmacniają zmysłowość i seksualność

Różane: przyciągają miłość i przyjaźń

Ylang-ylang: wzmacniają zmysłowość i atrakcyjność

Zioła i przyprawy

Cayenne: rozbudza seksualność i pożądanie

Imbir: stymuluje romans, ekscytację i seksualność

Majeranek: błogosławi nowe związki i przynosi radość

Wanilia: sprzyja radośniejszemu i bardziej beztroskiemu podejściu do miłości
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PROSTE ZAKLĘCIE  
PRZYCIĄGAJĄCE MIŁOŚĆ

Do tego szybkiego i łatwego zaklęcia miłosnego potrzebujesz je-
dynie garści płatków róży (najlepiej otrzymanej od przyjaciela 
lub ukochanego, ponieważ kwiat taki jest nasycony dobrą ener-
gią). Wynieś płatki na zewnątrz i rozsyp na drodze prowadzącej 
do twojego domu lub mieszkania, mówiąc na głos:

Pozwalam miłości
na dobre tu zagościć!

Powtarzaj tę inkantację, aż dojdziesz do drzwi wejściowych. 
Zachowaj jeden płatek róży i noś ze sobą jako talizman, który 
zachęci miłość, żeby podążyła za tobą do domu.

ZAKLĘCIE PRZYCIĄGAJĄCE  
BRATNIĄ DUSZĘ

Szukasz tej wyjątkowej osoby, tej jedynej, twojej idealnej brat-
niej duszy odpowiedniej dla ciebie pod każdym względem. Ale 
od czego zacząć? Od rzucenia zaklęcia, oczywiście. Dzięki temu 
zaklęciu wysyłasz wiadomość, że jesteś otwarty na otrzymanie 
miłości – a twój idealny partner odbierze twoje wibracje.

Składniki/narzędzia:
 . czerwona róża
 . wazon zimnej wody



 KSIĘGA NAJPOTĘŻNIEJSZYCH ZAKLĘĆ 

  158  

 . długopis
 . różowa świeca wotywna
 . czerwona świeca wotywna
 . kilka kropli olejku eterycznego ylang-ylang
 . miedziana miska
 . zapałki lub zapalniczka

najlepSza pora na rzucenie zaklęcia:
 . Podczas księżyca w nowiu, najlepiej w piątek lub kiedy Słoń-
ce albo Księżyc będą znajdować się w Wadze.

Umieść różę, która symbolizuje poszukiwaną przez ciebie mi-
łość, w wazonie z wodą i postaw wazon na ołtarzu. Długopisem 
wyskrob w świecach literę „X” – nordycką runę miłości. Namaść 
świece reprezentujące ciebie i twoją bratnią duszę olejkiem ete-
rycznym. (Różowy jest kolorem miłości i  sympatii, natomiast 
czerwony – namiętności). Umieść obie świece w misce i postaw 
miskę na ołtarzu. Zapal świece i wypowiedz na głos:

Wiatry miłości, do mnie przywiejcie,
bratnią duszę mi przynieście.

Oczami wyobraźni ujrzyj siebie ze swoją bratnią duszą. Niech 
twoja wizja będzie tak szczegółowa i żywa, jak tylko możliwe. Po-
czuj przy sobie coraz silniejszą obecność tej osoby. Niech świece 
wypalą się do końca, tak aby różowy wosk złączył się z czerwo-
nym na dnie miski. Palcami połącz czerwony wosk z różowym, 
formując z nich kształt serca. Zalej wosk zimną wodą z wazonu, 
żeby się nie kleił. Wyjmij woskowe serce z miski. Jeżeli znasz feng 
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shui, umieść serce w swoim sektorze związku. Jeżeli nie, przenieś 
je do swojej sypialni. Pozostaw płatki róży na ołtarzu, aż wyschną 
i zachowaj je do innych zaklęć.

ZAKLĘCIE PRZYCIĄGAJĄCE PRZYJACIÓŁ

Na pewno masz jakichś przyjaciół na tym świecie. Dla wielu ludzi 
przyjaciele są równie ważni jak partner życiowy. Przyjaciele wydo-
bywają z ciebie to, co najlepsze, dzielą twoje zainteresowania, poma-
gają w ciężkich czasach i tworzą społeczność, w której się rozwijasz.

Składniki/narzędzia:
 . kilka wstążek

najlepSza pora na rzucenie zaklęcia:
 . Podczas księżyca przybywającego, najlepiej kiedy Słońce lub 
Księżyc będą znajdować się w Bliźniętach albo Wodniku.

To zaklęcie warto wykonać po przeprowadzce do nowej oko-
licy albo przeniesieniu do nowej szkoły, gdzie nikogo nie znasz. 
Weź kilka wstążek w dowolnych kolorach. Każda z nich symboli-
zuje jednego przyjaciela. Zawiąż wstążki na gałęziach drzewa. Przy 
zawiązywaniu każdej wstążki skup się na przyciągnięciu nowego 
przyjaciela do twojego życia i wypowiadaj na głos: „Mam teraz 
przyjaciela, którego kocham, szanuję, któremu ufam i z którego 
się cieszę”. Powtarzaj te słowa, aż zawiążesz na drzewie wszystkie 
wstążki. Następnie podziękuj drzewu za udzielenie pozytywnej 
energii twojemu zaklęciu.
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