
Pozytywne recenzje książki 
SKUTECZNE ODWRACANIE UROKÓW

„Niezwykle wartościowe podejście do niszczenia złośliwej magii 
użytej wobec ciebie. Techniki takie jak Tarot czy okadzanie dymem, 
odczynianie uroków rzuconych na twoje ognisko domowe lub ra-
dzenie sobie z nasłanymi na ciebie duchami przedstawione w tym 
bardzo użytecznym przewodniku pomogą ci pokonać klątwy”.

– Amy Blackthorn,  
autorka książki Blackthorn’s Botanical Magic

„Książka Zdejmowanie uroków jest publikacją, której pragniesz, 
ale nie wiedziałaś, że jest ci potrzebna. Diana nie tylko rozkłada 
na czynniki pierwsze pytania, które mogą pojawić się w trakcie 
omawiania procesu, ale również zachęca czytelników, aby dobrze 
przyjrzeli się swojemu życiu i nauczyli się ufać temu, co już znają, 
zanim podejmą działania. Przypomina nam również, że nie ma 
klątw, których nie da się zdjąć”.

– Irisanya Moon,  
autorka książki Reclaiming Witchcraft

„Niniejsza książka pełna wartościowych, dowcipnych i  napa-
kowanych informacjami treści w  przejrzysty sposób wyjaśnia 
skomplikowane tematy w oparciu o praktyczną wiedzę i doświad-
czenie. Oferuje realne rozwiązania w walce z urokami, klątwami, 
dokuczliwymi duchami i o wiele więcej. Diana Rajchel podaro-
wała społeczności czarownic bezcenny przewodnik, który muszą 
przeczytać wszyscy praktycy magii”.

– Michael Furie,  
autor książki Spellcasting for Beginners



„Ciepłe (a  często nieco szelmowskie) poczucie humoru autor-
ki równoważy pełne współczucia i szczere chwile radzenia sobie 
z pokłosiem duchowych ataków i utrzymującej się traumy zwią-
zanej z magiczną praktyką… Książka Zdejmowanie uroków w ja-
sny sposób omawia klątwy i metody przeciwdziałania im, a także 
przypomina, że zawsze były one częścią magicznej praktyki. Za-
prasza czytelnika do czerpania z tej historii w sposób, który jest 
zgodny z  jego własnym kodeksem etycznym. Mądra, śmieszna 
książka, która zachęca do czytania.”

– Cory Thomas Hutcheson,  
autorka książki New World Witchery  

oraz gospodyni podcastu New World Witchery

„Jeden z najbardziej kompletnych współczesnych przewodników 
po magii ochronnej, jaki można znaleźć. Diana Rajchel odważ-
nie inspiruje czytelników do eksperymentów z całym wachlarzem 
zaklęć, inkantacji, jak również z powodzeniem czerpie z różnych 
form magii, aby przeprowadzić czytelnika przez proces w celu 
osiągnięcia najlepszych wyników… Bez względu na to, czy two-
je intencje dotyczą twoich wrogów lub pojawiają się sygnały, że 
osoba, która według ciebie padła ofiarą klątwy, potrzebuje pomo-
cy, książka Zdejmowanie uroków przeprowadzi cię krok po kroku 
przez cały proces”.

– Elohoim Leafar,  
autor książki The Magical Art of Crafting Charm Bags
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Dla tych istot, które usilnie odmawiają
uwierzenia w „niemożliwe”.
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PODZIĘKOWANIA

Osoby wymienione poniżej nie tylko przyczyniły się do powsta-
nia niniejszej, ale również poprzedniej publikacji. Głębia mojej 
wdzięczności sięgnęła warstwy magmy w Ziemi.

Podziękowania dla:

Dawna Fredericka z Red Literary Agency za zapewnienie silnej 
ochrony; Elysii Gallo za niezwykłą cierpliwość oraz bystre oko 
do szczegółów; Kat Neff za zagwarantowanie, że moje szczegól-
ne szaleństwo zostanie uwidocznione; Synty Boehm, Toma Le-
idy’ego, Nikki Jobin oraz Omni Rogers-Mueller za uratowanie 
mi życia przy jednoczesnym udzieleniu niemoralnego wsparcia; 
Jennifer Martnez za ciągłe okazje do eksperymentów, sajgonki 
i wino; Ivo Dominguezowi Jr., Robertowi Deansowi, Sean Black, 
Lea Arellano oraz Christine Rossi za doradztwo i mądrość; Lan-
ce’owi Reynoldsowi za wsparcie moralne i brak oceny w kwestii 
moich wątpliwych decyzji i eksperymentów; Kit Johnson-Glassel 
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za udzielenie mi pomocy w znalezieniu mojej drogi do mądrości; 
Azazelowi i Belialowi za tak wiele spraw; Babci E za perły, mą-
drość oraz bijące serce; oraz mojemu tacie – to on powiedział mi, 
że będę miała dni takie jak te, które doprowadziły do stworzenia 
niniejszej książki… drań zapomniał tylko powiedzieć, że będzie 
ich aż tak dużo.

Specjalne podziękowania należą się zmarłemu i szanowanemu 
Geoffreyowi Bayleyowi. Nasza dyskusja o karmie z perspektywy 
osoby wychowanej w hinduizmie była bezcenna i uczyniła książkę 
Zdejmowanie uroków lepszą. Geoffrey, poświęciłeś czas na głęboką 
dyskusję z nieznajomą; jestem wdzięczna, że miałam szansę cię 
poznać zanim odszedłeś.
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ROZDZIAŁ 1

CZYM JEST KONTRMAGIA 
I DLACZEGO JEST 

POTRZEBNA?

Pomimo istnienia dogmatu zapewnieniającego opinię publiczną 
o bezpieczeństwie czarów, prawda jest taka, że istnieją „mniej przy-
jaźni praktycy”, jak określił ich Paul Huston, autor książki Maste-
ring Witchcraft. W kulturach nieeuropejskich rzucanie klątwy jest 
uważane za część życia; w pewnych tradycjach szamańskich ludzie 
zdobywają umiejętności poprzez uczestnictwo w metafizycznych 
bitwach, które toczą między sobą. Konflikty te ukazują jedną pod-
stawową prawdę: praktycy magii są ludźmi i jak wszyscy ludzie mają 
ego. Kiedy ich ego wpadnie w szał, używają narzędzi, które spra-
wiają, że sytuacja staje się dużo gorsza niż nudny ludzki konflikt.

Czym jest kontrmagia?

Kontrmagia jest tym, co robisz po tym, gdy ktoś podrzuci ci me-
tafizyczny odpowiednik płonącego worka z psią kupą pod drzwi 
wejściowe. W takiej sytuacji sprzątasz bałagan, a następnie podej-
mujesz działania, które zapobiegają powtórce z rozrywki. 
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Tak jak w przypadku podrzucenia płonącej psiej kupy, zwykle 
masz pewne podejrzenia, kto ją zostawił. Czasem nie masz. Bez wzglę-
du na to, kto to zrobił, chcesz pociągnąć go do odpowiedzialności.

Kiedy ludzie rozwiązują konflikty za pomocą magii, narzędzia 
ochronne służą również za narzędzia do walki. W religii Wicca 
narzędzia rytualne przypominają praktykom o dualności magii 
i samego życia: athame (rytualny sztylet) to obusieczny sztylet, 
który przypomina użytkownikowi, że może leczyć lub ranić. 
W przypadku czarownic innego wyznania rozumiemy, że czyny 
pociągają za sobą konsekwencje – i czasem to my musimy stać się 
uosobieniem tych konsekwencji.

Chociaż pewnie niewiele osób na świecie może żyć jedynie 
miłością i  światłem, nawet najmilsi ludzie prędzej czy później 
spotkają kogoś zdeterminowanego do wszczęcia jakiejś awantury. 
Zbyt często osoby będące jej celem puszczają to płazem, jeżeli 
dotyczy to wyłącznie ich. Jednak nawet pracownicy najbielszego 
światła przywołają swój cień, kiedy ktoś zabiera się za ich przy-
jaciół i rodzinę. Dużo czarownic charakteryzuje się koszmarnym 
stylem miłości; kiedy wezwie się je do ochrony przyjaciół i rodzi-
ny, będą grać nieczysto, nawet jeżeli oznacza to, że głowa każdego 
konia w metaforycznej stajni wyląduje u kogoś w łóżku.

Wiele zaklęć funkcjonuje jako ochrona ofensywna. W przeci-
wieństwie do ochrony defensywnej przeciwdziałają one negatyw-
nej energii, a w wielu przypadkach są o wiele skuteczniejsze niż 
prosta ochrona. Pomyśl, jaka jest różnica pomiędzy ofensywny-
mi i defensywnymi zaklęciami ochronnymi dla domu. Strażnicy 
domu, którzy stawiają pasywny opór atakom i działają w cha-
rakterze nieożywionej tarczy, obracają się w pył pod wpływem 
ciągłego naporu.

Jednak można stworzyć aktywnych strażników domu, którzy 
zmieniają się w  duchowy odpowiednik wściekłych nietoperzy. 


