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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.
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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.







17

Współczesne
czary

 
 
 
 

CZĘŚĆ 1

PODSTAWY  
 

CZAROWNICTWA





  19  

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 
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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 
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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.


