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Dla Johna,  

który wypełnił moje życie światłem i magią.
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Zapraszam każdego – przybądź, swobodnie spocznij 
i wymów słowa zaklęcia dawnego.

Lecz, czekaj – nie ma tu lęku, ani zła żadnego,
a jedynie pragnienie życia dobrego.

Magia Księżyca czeka, cierpliwie czeka,  
aż czas jej nadejdzie, poczuj jej urok.

Syrenia pieśń księżycowa jak kołysanka,  
słodką melodią niech będzie.

Przepowiada los lub akty śmiałej i bez końca miłości.
Księżycowy blask lśni, oczyszcza umysł

i prowadzi nas ku jasności.

Módl się z otwartym umysłem i sercem radosnym, 
pełen ufności dziecięcej.

Księżyc wyrysowuje nam drogę: „Nie odchodź”,
Rzecze tylko: „Jakże jesteśmy podobni, zobaczysz”, nic więcej.

Błogosławieni wszyscy, którzy otwierają te stronice.
Obyś odkrył tu magię, która przyniesie 

ukojenie w zachwycie.



WPROWADZENIE
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Wszyscy pragniemy odrobiny magii w  naszym życiu. Chcia-
łabym pomóc ci zobaczyć, jak Księżyc – ten pełen cudów 

obiekt, który rozświetla nasze niebo – może nam w tym pomóc. Przez 
pojęcie magii rozumiem odrobinę tajemniczości, zabawę, uroki i za-
klęcia oraz cuda, które mogą wspomóc nas w poszukiwaniu celu życia 
w zgodzie z otaczającym nas światem przyrody. (Nie znajdziesz tutaj 
niczego mrocznego, z wyjątkiem chwilowego braku światła w niektó-
rych fazach Księżyca!).

Znajdziesz tu informacje, których potrzebujesz, aby połączyć się 
z Księżycem i jego mocą, a także rozliczne narzędzia, wskazówki, ry-
tuały i zaklęcia, które wzmocnią pozytywne aspekty w twoim życiu. 
Od zdrowia i bogactwa po sport i zwierzęta domowe, od szczęścia 
i miłości po sprawy domowe i  zawodowe, nie musisz wcale sięgać 
dalej niż jedynie ku swej wewnętrznej mocy, aby dzięki temu urze-
czywistnić swoje najgłębiej skrywane marzenia.

Nasz niezwykły Księżyc jest nie tylko niesamowicie hipnotyzujący, 
ale także sprawia, że Ziemia jest miejscem zdatnym do życia, pomaga-
jąc ustabilizować klimat i generując rytmy pływów, które oddziałują 
na ludzi od tysiącleci. Jego najbardziej prawdopodobne pochodze-
nie? Wynik zderzenia ciała niebieskiego wielkości Marsa z Ziemią, po 
którym to wydarzeniu powstały szczątki, które następnie utworzyły 
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najbardziej hipnotyzujący obiekt na naszym nocnym niebie – jedyne 
ciało niebieskie poza Ziemią, na którym człowiek postawił stopę.

Luna, czyli po łacinie „księżyc”, była rzymską boginią Księżyca 
(w mitologii greckiej: Selene). Owa bogini jest niesamowicie suge-
stywna... pełna szczęścia, uroku, energii, mocy, światła i – owszem – 
magii, inspirująca do miłości, poezji, muzyki, literatury, sztuki, nauki 
i nie tylko.

Ta urocza bogini czaruje nas od tysiącleci. Księżyc, stanowiący 
obiekt zachwytu, ciekawości, eksploracji i oświecenia, był czczony 
przez ludzi ze wszystkich krajów i kultur, którzy szukali w nim prze-
wodnictwa, mocy, romantyzmu i światła.

Jeśli trochę przypominasz mnie, to być może kiedyś zdarzyło ci się 
wyć do Księżyca (a może to przytrafiło się tylko mi?), byłeś obezwład-
niony jego pięknem, wpatrując się w Księżyc, miałeś ochotę polecieć 
na niego, a może nawet – kto wie – namalowałeś Księżyc dla kogoś, 
kogo kochasz. Jakiż inny przedmiot nieożywiony wywołuje tak wiele 
emocji?

Mniej więcej co dwadzieścia dziewięć dni pojawia się pełnia Księ-
życa, kiedy to Księżyc przesuwa się na stronę Ziemi, znajdując się do-
kładnie naprzeciwko Słońca, którego światło oświetla go całkowicie, 
zapewniając nam inspirujący spektakl wizualny.

Ale to, co dzieje się między tymi pełniami Księżyca, jest równie 
magiczne i potężne. Zrozumienie faz Księżyca i ich połączenia z natu-
ralnymi rytmami nie jest niczym tajemniczym, jest to cykl raczej prze-
widywalny, który ma miejsce co miesiąc. To, w jaki sposób mistyczny 
Księżyc wpływa na ciebie i na otaczający cię świat, a  także w  jaki 
sposób możesz wykorzystać jego moc, aby ulepszyć swoje życie – to 
właśnie jest znacznie bardziej zmienne, lecz jakże satysfakcjonujące.

Wiemy, że Księżyc oddziałuje na pływy – wraz z fazami Księżyca 
wody wznoszą się i opadają. Ponieważ ludzkie ciało w około 60 pro-
centach składa się z wody, przyciąganie Księżyca może wpływać na 
nas w taki sam sposób... zmieniając fale naszych nastrojów i zamiarów. 
Wykorzystaj tę wyjątkową moc, aby wnieść jasność i klarowność do 
swojego życia oraz zapewnić dawkę pozytywnej energii wszystkiemu, 



13

 W PROWA DZEN IE 

co robisz. Każdego dnia podziękuj Księżycowi za jego przewodnictwo 
i oddziaływanie, uznając istotną rolę jego obecności w twoim życiu.

Harmonizacja twojego naturalnego rytmu z rytmem Księżyca to 
szansa, by w twoim życiu zagościło więcej spokoju – pozwoli oderwać 
się od ciągłego bombardowania bodźcami, hałasem i informacjami, 
które atakują cię, gdziekolwiek spojrzysz. Zamiast tego hipnotyczne 
światło Księżyca pozwoli ci wejrzeć głęboko w swoje serce i umysł, aby 
określić lub przypomnieć sobie, co jest naprawdę ważne, zresetować 
swój wewnętrzny kompas i ocenić, jaką drogą podążać. To w ciszy 
najdobitniej słyszymy nasze myśli.

Kiedy dostosujesz swoje życie do cykli Natury i intuicyjnych ko-
munikatów chwili, odnajdziesz spokój, głębsze znaczenie wszystkiego 
i większe możliwości! Pamiętaj, Księżyc jest pełen magicznej mocy, 
ale moc, która pozwala go okiełznać i mądrze używać, jest w tobie.



MAGICZNY  
KSIĘŻYC  

I JEGO MOC
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K siężyc – często wyobrażany jako kobieca postać przechodząca 
przez fazy życia – od młodej dziewczyny przez dojrzałą kobietę 

i matkę, aż do starej kobiety lub wręcz staruchy – jest postacią łagod-
niejszą niż oślepiające, płonące jasno Słońce; ona raczej odzwiercie-
dla niż tworzy energię. Możliwość, by korzystać ze stymulacji mocą 
Księżyca i odbijania się w jego świetle, daje nam czas i przestrzeń do 
kontemplacji faz życia, przez które przechodzimy. Wsłuchiwanie się 
we własny umysł i serce, rozmyślne wyznaczanie i osiąganie celów 
oraz celebrowanie osiągnięć – nawet jeśli oznacza to odpuszczenie 
sobie czegoś – może prowadzić do zwiększenia intuicji względem na-
szych pragnień i przyszłości, którą sobie wyobrażamy.

Idea Księżyca jako obiektu magicznego bierze się z tego, że fazy 
Księżyca, jego miesięczny cykl, a  także pojawianie się i  zanikanie 
samego życia, są ze sobą ściśle związane. Praktykowanie magii Księ-
życa oznacza połączenie się z Naturą i naturalnymi rytmami oraz 
zestrojenie się z energiami potężnych ośmiu faz Księżyca, co pozwala 
skoncentrować się i doskonalić to, co zgodnie z własnymi intencjami 
chcesz zaprosić do swego życia lub czego chcesz się z niego pozbyć. 
To twój czas każdego miesiąca, aby skupić się na sobie samym, pozwo-
lić sobie być spokojnym, cichym i zamyślonym, w pełni zaangażować 
się w tę chwilę i pomyśleć o tym, co jest naprawdę istotne. I chociaż 
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niektóre rezultaty mogą być natychmiastowe... kiedy gwiazdy się od-
powiednio ułożą... manifestowanie magii Księżyca w twoim życiu to 
proces, który oznacza czas i cierpliwość.

POTĘGA FAZ KSIĘŻYCA
Siły księżycowe są niewidzialne i działają bardzo indywidualnie, więc 
trudno je udowodnić, ale sporo badań wykazało niezbity wpływ Księ-
życa na wodę. Weź pod uwagę, że ciała osób dorosłych składają się 
średnio w 60 procentach z wody (mężczyźni wykazują nieco wyższy 
procent niż kobiety; tkanka beztłuszczowa zawiera bowiem więcej 
wody niż tkanka tłuszczowa). Zawartość wody na Ziemi jest podob-
na – wynosi około 70 procent. Jeśli mieszkasz w pobliżu jakiegoś 
akwenu wodnego, to na pewno wiesz, że podczas pełni lub nowiu 
pływy wodne są wyjątkowo silne. Jeśli chodzi o ukazanie konkretne-
go i znaczącego wpływu Księżyca na ludzi, to istnieje pewne badanie 
przeprowadzone przez szwajcarskich naukowców, które wykazało, że 
podczas pełni ludzie mają trudności ze snem, co ponownie sugeruje, 
że pozostajemy pod silnym wpływem energii księżycowej.

Również kobiece cykle menstruacyjne są często określane jako 
„cykle księżycowe” (cykle miesięczne) i dzieje się tak nie bez powodu. 
Badania wykazały, że podczas nowiu miesiączkuje więcej kobiet niż 
w jakiejkolwiek innej fazie, przy mniej więcej tej samej długości cyklu 
menstruacyjnego i cyklu księżycowego.

Jeśli zauważasz tu pewną prawidłowość, zwróć też uwagę na aneg-
dotyczne dowody sugerujące dziwniejsze niż zwykle zachowanie ludzi 
w tymże czasie – wzrost liczby przyjęć do szpitali, częstsze popełnia-
nie przestępstw i ogólnie obserwowany wzrost częstości występowa-
nia dziwnych zachowań niektórych mieszkańców naszej planety.

Chociaż nauka może z tym polemizować, nie da się zaprzeczyć cu-
downości odczuwanej, gdy patrzy się na tę wielką moc jaśniejącą na 
niebie. Albo też namiętności pocałunku kochanka pod świetlistym 
spojrzeniem Księżyca ani sile, którą odczuwasz, gdy poświęcasz czas 
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Naturze w podzięce za jej cuda i gdy medytujesz nad wykorzystaniem 
tej energii do podjęcia działań zgodnych z twoimi celami.

Przejście Księżyca przez wszystkie osiem faz zajmuje około dwu-
dziestu dziewięciu dni. Cykl zaczyna się od nowiu, który jawi się nam 
jako ciemny i mroczny, ponieważ Księżyc i Słońce ustawione są po 
tej samej stronie Ziemi. Gdy Księżyc okrąża Ziemię, światło Słońca 
zaczyna się od niego odbijać pod różnymi kątami, tworząc efekty 
przybywania i  ubywania. Począwszy od nowiu, światło słoneczne 
widocznie wzrasta lub przybywa (młoda kobieta), aż do nastania 
pełni (kobieta dorosła), kiedy to strona Księżyca zwrócona do Ziemi 
jest w pełni oświetlona przez Słońce. Przechodząc do następnej fazy 
(starej kobiety), światło słabnie lub przygasa, gdy Księżyc ponownie 
ukrywa się w cieniu, kończąc swój cykl.

Poznanie każdej fazy Księżyca, zrozumienie jego związku z Naturą 
i naszymi rytmami oraz wykorzystanie jego mocy do podejmowa-
nia działania zgodnie z intencjami, jest naprawdę łatwiejsze niż się 
wydaje.

OSIEM FAZ KSIĘŻYCA
Najpierw przyjrzyjmy się fazom w  odniesieniu do konkretnej mocy lub 
znaczenia, jakie mogą nadać twojemu życiu, a następnie dopasujmy każde 
z odpowiednich działań i afirmacji, aby twoje intencje i pragnienia urze-
czywistniły się. Zwróć uwagę, że dla osób na półkuli południowej fazy te 
wydają się być odwrócone.
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FAZA 1

NÓW
Rozpoczęcie nowego cyklu – oczyszczenie.

FAZA 2

SIERP PRZYBYWAJĄCY
Coraz więcej światła rozświetla intencje i intuicję.
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FAZA 3

PIERWSZA KWADRA
Silne światło koncentruje się na maksymalizacji intencji.

FAZA 4

KSIĘŻYC PRZYBYWAJĄCY GARBATY
Rosnące podekscytowanie i energia podsycają nadzieje i marzenia, 

dopóki nie pojawi się widoczna pełnia Księżyca.
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FAZA 5

PEŁNIA KSIĘŻYCA
Energia, obfitość, realizacja, wdzięczność; to także czas oczyszczenia 

i odpuszczenia.

FAZA 6

KSIĘŻYC UBYWAJĄCY
Refleksja, nauka, doskonalenie na podstawie wyciągniętych wniosków.
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FAZA 7

TRZECIA KWADRA
Potwierdzenie i uwolnienie; czas przebaczenia.

FAZA 8

SIERP UBYWAJĄCY
Koniec cyklu – odnowa i wewnętrzna refleksja, w zadumie ciemności, 

gdy zaczyna się nowy cykl.
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USTANAWIANIE INTENCJI
Z definicji intencja to determinacja do podejmowania określonego 
działania. Upaniszady, starożytne teksty wedyjskie w  sanskrycie, 
mówią nam: „Jesteś tym, czym jest twoje głębokie, napędzające pra-
gnienie. Twoje pragnienie, taka jest twoja wola. Jaka jest twoja wola, 
taki jest twój czyn. Jaki jest twój czyn, takie jest twoje przeznaczenie”.
Intencje biorą swój początek jako myśli i  stają się działaniami po-
trzebnymi do przekształcenia naszych marzeń i pragnień w rzeczywi-
stość. To niczym wysiew nasion i pielęgnacja sadzonki, aż zakwitnie, 
stając się pięknym kwiatem, który sobie wymarzyłeś.

Ustanowienie intencji to proces wewnętrzny, a nie zewnętrzny, 
ponadto pełen skupienia: zaczyna się od „jestem”, „chcę” lub „za-
mierzam”... dopiero wtedy jesteś w stanie zamanifestować swoje własne 
intencje.

Nie jest to bynajmniej nieustająca „lista życzeń” – raczej świado-
me życie, czyli życie z celem, które prowadzi do osiągnięcia szczęścia 
i satysfakcji. Niezależnie od tego, czy jest to sukces finansowy, życie 
pełne współczucia, czy po prostu odnajdowanie radości w sprawach 
dnia codziennego, wszystko zaczyna się od poznania swoich pragnień 
i podjęcia celowych działań, aby je osiągnąć.

Tak jak blask Księżyca niesie ze sobą energię, którą możemy wy-
korzystać do ustanowienia intencji, tak też twoje myśli tworzą własną 
energię. Uwolnienie ich i wypuszczenie do Wszechświata sprawia, 
że zapraszamy ów Wszechświat do siebie. Piękną rzeczą w ustalaniu 
intencji jest to, że otwiera to oczy i serce na nowe informacje... zwięk-
sza twoją intuicję i zdolność dostrzegania powiązanych okazji, które 
mógłbyś przegapić w codziennym zgiełku dnia.

Prowadzenie dziennika i medytacja (więcej informacji na stro-
nach 23 i 64) mogą stanowić istotne sposoby na dotarcie do swoich 
wewnętrznych myśli i uczuć oraz określenia, gdzie leżą twoje intencje, 
ponieważ intencje muszą być czymś konkretnym, czymś, w co wie-
rzysz i czego pragniesz. Oto kilka przykładów:
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Znajdę pracę, która będzie spełnieniem moich marzeń.
Zamierzam działać pełen odwagi.

Zamierzam doszukiwać się szczęścia we wszystkim, co robię.

Kiedy już ustanowisz swoje intencje, w ciszy pomyśl o nich przez 
chwilę. Jeśli chcesz, zanotuj swoje myśli. Bądź wdzięczny za nadcho-
dzące możliwości. Intencje ze znaczną siłą można ustanowić podczas 
nowiu Księżyca, najbardziej płodnego czasu na zasiewanie nowych 
pomysłów i pragnień. Teraz połącz ustanowienie intencji i działanie 
z  pozostałymi potężnymi fazami Księżyca, przechodząc przez cykl 
w kierunku swojego celu.

ZAPISYWANIE INTENCJI

Śledź swoje intencje, notując je w przeznaczonym do tego 
dzienniku, notatniku lub kalendarzu. Intencje te oraz 
prawdopodobnie działania, które podejmiesz, aby je za-
manifestować, będą się zmieniać się wraz z  fazami Księ-
życa. Możliwość przypominania sobie o swoich intencjach 
i śledzenia postępów może pomagać w koordynacji z naj-
bardziej wpływową fazą Księżyca. Nie bój się zadawać py-
tań; zapisuj swoje szczere uczucia i myśli, które dodają ci 
sił; a także zwróć uwagę na poczucie spokoju i spełnienia, 
jakie pojawi się, gdy świadomie i celowo zsynchronizujesz 
pragnienia, myśli i działania.
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ZIELONY JADEIT
OPTYMALNA FAZA KSIĘŻYCA:  

KAŻDA

Zielony jadeit niesie ze sobą bogactwo i dobrobyt oraz przynosi niesa-
mowite szczęście. Uważa się też, że chroni on kochające serca prze-
pełnione miłością. Użyj zielonego jadeitu w dowolnym momencie 
cyklu księżycowego, ale spodziewaj się, że dopiero pełnia Księżyca 
zaowocuje realizacją twoich intencji. Osoby spod znaku Wagi mogą 
uznać ten kamień za szczególnie atrakcyjny.

Weź w dłonie zielony jadeit i powiedz w myślach lub na głos:

Mówią, że jadeit został stworzony na szczęście;  
Zgadzam się, Księżyc potakuje.

Nie ma tu miejsca na żaden przypadek,  
gdyż szczęścia potrzebuję.

Obdarz mnie tą łaską;  
niechaj dobra karma szczęściem mnie obdaruje.
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RÓŻOWY KWARC
OPTYMALNA FAZA KSIĘŻYCA: KSIĘŻYC PRZYBYWAJĄCY 

I UBYWAJĄCY

Różowy kwarc to kamień bezwarunkowej miłości – miłości zarówno 
do siebie, jak i do innych. To kolejny istotny kamień dla zodiakal-
nej Wagi, ale przecież wszyscy potrzebujemy i  pragniemy miłości, 
a miłość do siebie samego jest tą, od której należy zacząć. Dobre 
wibracje przyciągają dobre wibracje i wkrótce może uda ci się spełnić 
swoje romantyczne marzenia. Różowy kwarc działa najlepiej zasto-
sowany w fazie Księżyca ubywającego, wzmacniając uczucia miłości 
i wdzięczności, gdy cykl Księżyca powoli dobiega końca.

Noś przy sobie różowy kwarc i wykorzystuj go do pozyskiwania 
pełnej miłości energii Księżyca, kiedy tylko tego potrzebujesz. Aby 
uzyskać dodatkowe wsparcie, powiedz w myślach lub na głos:

Pełne miłości ciepło, co z góry spływa,  
spójrz łaskawym okiem na moje serce.

Poprzez czas i przestrzeń prześlij mi otuchę i kojące słowa.
Wskaż mi drogę, bym odnalazł największy dar miłości ze wszystkich.
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E N E RGI A  R A D OŚ CI

Nie potrzeba żadnego konkretnego powodu, poza chęcią życia pełne-
go radości, by zorganizować tańce przy Niebieskim Księżycu (patrz 
strona 138) i pozyskać nową energię, która doda sił, by sprostać ży-
ciowym wyzwaniom, i pozwoli w pełni wykorzystać nadarzające się 
okazje w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

PE Ł N I A  KSI Ę Ż YC A  
I   T WÓJ  M I E SI ĄC  U RODZ E N I A

Jeśli chcesz przeprowadzić jeden lub dwa rytuały, aby wyróżnić jakąś 
okazję, możesz wybrać kąpiel księżycową (patrz strona 144) lub stwo-
rzyć księżycowy krąg (patrz strona 137). Ponieważ pełnia Księżyca 
stanowi swego rodzaju kulminację, jest to również czas, aby podzię-
kować i być wdzięcznym za to, kim jesteśmy i za wszystko, co mamy.

O, genialny Księżycu, Twoje światło napełnia mnie ciepłem, 
mądrością i bogactwem energii, abym kroczył ścieżką przede mną 

z celem i wdziękiem. Pokazuje mi drogę do uhonorowania 
tych, którzy są ze mną w tej podróży. Będę mówił z życzliwością 

i działał z miłością. Uwalniam wszelkie negatywne myśli i uczucia, 
aby zrobić miejsce dla moich intencji.

Jaka jest twoja intencja? Jak wykorzystasz moc pełni Księżyca 
w swoim znaku?
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M AGI A  Z AĆ M I E N I A  KSI Ę Ż YC A

Ponieważ zaćmienia Księżyca zachodzą podczas pełni, jest to wyjąt-
kowy czas, by uczcić zmiany, celebrować rozwój i uzdrowienie oraz 
poświęcić się realizacji naszych postanowień. Jeśli możesz, wyjdź na 
zewnątrz, stań pod gołym niebem i  poczuj energię zestrojenia się 
z  Wszechświatem: Słońce, Ziemia, ty i  Księżyc, wszystko to trwa 
w idealnej harmonii. Możesz przeprowadzić jakiś rytuał, który pozwo-
li uczcić to szczególne wydarzenie i podziękować Naturze za jej moc 
uzdrawiania. Tę okazję możesz celebrować sam lub zaproś do udziału 
w rytuale swoich przyjaciół, którzy mają podobne zainteresowania.

1. Wybierz miejsce, z którego dobrze widać Księżyc. Przy dobrej 
pogodzie przebywanie na świeżym powietrzu pozwala poczuć 
pełne połączenie z Naturą i jej uspokajające, kojące oddzia-
ływanie na człowieka.

2. Oczyść przestrzeń, okadzając ją pęczkiem palonej szałwii 
(patrz strona 133) lub innym kadzidłem.

3. Jeśli chcesz, możesz ustawić ołtarzyk (patrz strona 156), na 
którym umieścisz różne przedmioty, kryształy lub inne ele-
menty pochodzenia naturalnego.

4. Przygotuj odpowiedni nastrój: zadbaj o muzykę, świece, wy-
godne miejsca do siedzenia oraz jedzenie (i wino). To znako-
mite opcje uświetniające rytuał.

5. Zawczasu przygotuj też papier, długopisy i zapałki (jeśli pla-
nujesz, by jednym z elementów rytuału było odpuszczanie), 
a także odpowiedni pojemnik, w którym można będzie roz-
niecić ogień (jeśli zamierzasz coś palić).

6. Daj sobie czas na medytację nad swoimi intencjami, a na-
stępnie zapisz je. Dobrze jest zapisywać swoje cele – zdecy-
dowanie pomaga to odnieść sukces w  ich osiąganiu. Jeśli 
tylko chcesz, możesz podzielić się nimi z  grupą przyjaciół. 
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