
Praktyczny przewodnik  
po magicznych miksturach, 

zaklęciach, mistycznych 
pieśniach i rytuałach 

z całego świata

Anastasia Greywolf

A
nastasia G

reyw
olf Wielka

księga
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Zaklinam cię, o, Księgo, bądź korzystna i pożyteczna 

wszystkim tym, którzy będą się do ciebie zwracać 

w prośbach o powodzenie swoich spraw. Zaklinam 

cię na nowo, bądź usłużna wszystkim tym, którzy 

będą cię czytać.

†††

Zaklinam was i rozkazuję wam, o, Duchy, wam 

wszystkim, ilu was jest, abyście przyjęli tę Księgę 

z przychylnością, oraz abyście, ilekroć będziemy ją 

czytać, zatwierdziwszy i uznawszy ją we właściwej 

i autentycznej formie, zjawiły się niezwłocznie, kiedy 

tylko zaklęcie zostanie rzucone, abyście bez fałszu 

wykonały wszystko, co napisane i wymienione we 

właściwym miejscu w tejże Księdze. Będziecie słuchać, 

służyć, instruować, powiadamiać i wykonywać 

wszystko, co w waszej mocy, dla korzyści tych, którzy 

wam rozkazują, a wszystko to bez fałszu.

†††
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Jak korzystać z czarownictwa

Witaj w świecie czarownictwa! Potężne słowa zawarte w tej 
księdze pozwolą ci wywołać wielkie zmiany dzięki eliksirom, 
zaklęciom, urokom, magicznym rytuałom i inkantacjom. Sko-
rzystaj z nich, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, przeciw-
działać złu, wyleczyć choroby, odnaleźć prawdziwą miłość, 
rzucić urok na zwierzęta, zdobyć wielką fortunę, przyzwać 
burzę, rozmawiać ze zmarłymi oraz do wielu innych celów, 
a wszystko to dzięki potędze i mocy czarownictwa i magii.

Uświęcona tradycją wiedza o potężnych źródłach zarządza-
jących naszą planetą pochodzi z każdego zakątka świata, za-
tem ten grymuar łączy w sobie wskazówki zaczerpnięte z wielu 
różnych religii i kultur. To nie tylko ułatwi ci wyjście poza płasz-
czyzny tradycyjnego amerykańskiego (lub nawet europejskiego) 
czarownictwa, lecz również pozwoli skonsultować się z księga-
mi zaklęć pochodzących z kultur najlepiej przystosowanych do 
czynienia magii w tym konkretnym obszarze świata, z którego 
się wywodzą. Przykładowo, podczas gdy każdy praktykujący 
czarownictwo zgodziłby się z tym, że nie ma lepszego zaklęcia 
zemsty niż to pochodzące z kowenu włoskich czarownic, to za-
klęcia dotyczące natury i zwierząt są jednak lepiej formułowane 
za pomocą łagodzących dźwięków pieśni szamana indiańskie-
go. Ponadto, chociaż w każdej kulturze znajdzie się zaklęcie czy 
eliksir leczące kaszel, jeżeli będziesz chciał wyleczyć człowie-
ka z pijaństwa, lepiej postąpisz, gdy skonsultujesz się najpierw 
z pracą starożytnych mistyków celtyckich (zalecają oni zdobycie 
sowiego lub bocianiego jaja i wrzucenie go do szklanicy pijaka).

†††



WSTĘP
�

�
11

Księga nie rozróżnia magii powszechnie rozumianą jako 
biała i czarna, ponieważ to, co w jednej sytuacji może zostać 
uznane za działania złowrogie lub dyktowane zemstą, w innej 
może być dobroczynne, szczególnie postrzegane przez pryzmat 
doświadczenia zwolennika tegoż działania. (Niemniej zaklęcia 
zostały podzielone na stosowne kategorie w oparciu o konkret-
ne cele i zawarte w osobnych rozdziałach).

Różni ludzie odmiennie traktują czarownictwo. Ogólnie 
mówiąc, jest to nauka tego, jak ujarzmić energie, a zarazem 
uwolnić zawartą w nich moc. Z odpowiednimi narzędziami 
i odrobiną praktyki słowa z tej księgi pozwolą ci pozyskać te 
aspekty nadprzyrodzonego świata, które wykraczają poza gra-
nice zrozumienia zwyczajnego człowieka! Jeżeli jesteś nowi-
cjuszem w świecie czarownictwa, zacznij od przeczytania tego 
wstępu do końca. Dzięki temu otrzymasz instrukcje, jak korzy-
stać z właściwych instrumentów potrzebnych do praktykowa-
nia twojego nowego rzemiosła oraz dowiesz się, jak stworzyć 
krąg z innymi członkami twojego kowenu w celu poszerzenia 
zasięgu działania waszej magii.

†††

Do wszystkich niedowiarków, w których ręce trafiła ta księ-
ga: Na długo przed erą współczesnej nauki i medycyny, wiele 
zawartych tu zaklęć i przepisów na eliksiry publikowano na 
równi z poradami, jak zapobiegać infekcjom ucha za pomocą 
alkoholu, jak przewidzieć pogodę w oparciu o obserwację wia-
tru i chmur albo jak odegnać owady od bydła za pomocą octu. 
W tamtych czasach to wszystko uważano za magię. Dziś wie-
my, że alkohol zabija bakterie wywołujące infekcje, potrafimy 
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wiarygodnie przewidzieć pogodę z marginesem pomyłki kilku 
stopni (zazwyczaj), a kwas octowy zawarty w occie jest stoso-
wany jako jeden z głównych składników komercyjnych pesty-
cydów. Z jednej strony to bardzo dziwne wierzyć, że również 
przedstawione tu remedia na porost włosów, odegnanie ognia 
czy nawet odzyskanie utraconej miłości mogą być oparte na 
możliwej do udowodnienia nauce; ale z drugiej strony – czyż 
jej już nie odkryliśmy?

Jakimi remediami dysponujemy dziś, żeby odpowiedzieć 
na pytania, na które nie ma odpowiedzi? Nawet jeżeli nie wie-
rzycie, że przeklęcie wroga za pomocą lustra jest możliwe, czy 
nie jesteście ciekawi, co wyrecytowałby czarownik w chwili 
niebezpieczeństwa? Wyobraźcie sobie, że jakaś czarownica 
odkryła mistyczną drogę komunikacji ze zwierzętami; czy ja-
kaś część was nie chciałaby się dowiedzieć, co takiego robi ta 
wiedźma, żeby ujarzmić tę moc?

†††

Ta wiara stanowi sedno skuteczności czarownictwa i ma-
gii w ogólnym pojęciu. Twoja moc jest na tyle silna, na ile po-
zwalają jej twoje wierzenia. Charles Godfrey Leland, pionier 
w badaniach nad sztuką czarownictwa, ujawnił informacje 
o zaklęciach zemsty w następujących słowach:

Sukces takich uroków polega głównie na powadze 
i szczerości, z jakimi są wypowiadane. Kiedy 
wiedźma wymawia je dla siebie lub dla innej 
osoby, robi to w atmosferze potwornej mściwości, 
która w każdym innym wywołałaby ciarki.



WSTĘP
�

�
13

Z tego powodu najlepiej nauczyć się na pamięć zawartych 
tu słów, zanim zabierzesz się za ich recytację. W ten sposób 
będziesz je mógł wypowiedzieć z najgłębszą wiarą. Również 
każdy, kto będzie świadkiem wypowiadanego zaklęcia, musi 
wierzyć w skuteczność wygłaszanych słów. Należy zachować 
spokój i jeżeli pożądane rezultaty nie nastąpią natychmiast, nie 
wolno się zniechęcać ani dać się opanować emocjom.

†††

A zatem, drogie czarownice i drodzy czarownicy (nowi-
cjusze oraz ci z najwyższych zakonów), ruszajcie naprzód 
i odkrywajcie to, co czarownictwo ma do zaoferowania temu 
światu! Korzystajcie z nowej magicznej wiedzy roztropnie i bez 
złej woli. Znajdźcie podobnie myślących ludzi i zaproście ich 
do swojej praktyki w nadprzyrodzonej sferze. A jeżeli macie 
ochotę, śledźcie mistyczny blask Księżyca o północy, a ujrzycie 
magiczne poczynania moich zręcznych konspiratorów – kowe-
nu księżycowego promienia.

– Anastasia Greywolf
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Tworzenie magicznego kręgu

Najlepiej wyznaczyć magiczny krąg kredą, farbą lub innym 
podobnym narzędziem, ale można wykorzystać do tego różne 
inne oznaczenia; nawet odpowiednio ustawione meble mogą 
wskazywać granice takiego kręgu. Należy kreślić nowy krąg 
przed każdą ceremonią. Typowy magiczny krąg ma średni-
cę około 270 centymetrów, chyba że jest tworzony w jakimś 
specjalnym celu. Ten główny krąg jest otoczony dwoma do-
datkowymi kręgami zewnętrznymi – każdy w odstępie 15 cen-
tymetrów od poprzedniego – tak że średnica trzeciego kręgu 
wynosi mniej więcej 330 centymetrów.

Kiedy już wybierzesz odpowiednie miejsce, weź magicz-
ną różdżkę lub magiczny nóż (jeżeli możesz je zdobyć) i wbij 
wybrane narzędzie w punkt, który będzie środkiem okręgu. 
Następnie weź sznurek o długości 135 centymetrów i przywiąż 
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do instrumentu (różdżki lub noża). Zakreśl obwód głównego 
kręgu. Jednak zawsze zostaw drzwi otwarte na północ. Za-
znacz trzy okręgi, jeden wewnątrz drugiego, i napisz między 
nimi słowa mocy.

Podczas kreślenia kręgów dotknij swoim instrumentem 
wodę i wypowiedz:

Egzorcyzmuję cię, o, stworzenie Wody, wyrzuć z siebie 
wszelkie nieczystości i skalania Duchów ze Świata Zjaw, 
żeby mnie nie skrzywdziły, w imię Aradii i Cernunnosa.

Dotknij swojego instrumentu solą i wypowiedz:

Błogosławieństwa Aradii i Cernunnosa niech otoczą to 
stworzenie Soli, a wszelka złośliwość i przeszkoda niech 
będą odtąd odrzucone. Niechaj wkroczy tu wszelkie 
dobro, bo bez ciebie człowiek żyć nie może, dlatego 
błogosławię cię i wzywam, abyś mi dopomogło.

Następnie wrzuć sól do wody. Skrop kręgi tą słoną wodą. 
Zapal świece wewnątrz kręgów i wypowiedz:

Egzorcyzmuję cię, o, istoto Ognia, niech każdy rodzaj 
Zjaw cię opuści, bądź niezdolna do uczynienia krzywdy 
ani wszelakiego fałszu, w imię Aradii i Cernunnosa.

Przejdź wokół kręgów trzy lub więcej razy, zanim narysujesz 
pentagram (pierwsza linia pentagramu powinna być narysowa-
na od górnego rogu w dół i w lewą stronę) tak przygotowanym 
instrumentem i rozpoczniesz pracę.
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Instrumenty czarownictwa

MAGICZNA RÓŻDŻKA
Aby wykonać magiczną różdżkę, musisz najpierw znaleźć ga-
łąź dzikiej leszczyny, która jeszcze nie rodziła owoców. Długość 
gałęzi powinna wynosić 50 centymetrów. Kiedy znajdziesz 
różdżkę o wymaganej formie, nie dotykaj jej niczym poza 
swoim wzrokiem. Daj jej czas do następnego ranka – wtedy 
ją zetniesz. To musi bezwzględnie nastąpić o wschodzie słoń-
ca. Odetnij od gałęzi liście i ewentualne mniejsze gałązki za 
pomocą magicznego noża, jeżeli taki masz. Podczas odcinania 
wypowiedz następujące słowa:

Błagam Cię, o, Wielki Adonai, Elohimie, Arielu, Jehowo, 
bądź mi łaskaw i obdarz tę Różdżkę, którą ścinam, mocą 
laski Jakuba, Mojżesza i potężnego Jozuego! Błagam 
Cię, o, Wielki Adonai, Elohimie, Arielu, Jehowo, tchnij 
w tę Różdżkę całą siłę Samsona, sprawiedliwy gniew 
Emanuela i grzmoty potężnego Zariatnatmika, którzy 
pomszczą ludzi w dzień sądu ostatecznego! Amen.

Wypowiedziawszy te wzniosłe oraz wspaniałe słowa 
i wciąż kierując wzrok ku wschodzącemu słońcu, zakończ 
przycinanie gałęzi. Zanim z niej skorzystasz, wytnij krzyż na jej 
uchwycie oraz następujące słowa na czterech stronach trzonka:

Adonai, Elohim, Ariel, Jehowa.

W ten sposób różdżka będzie gotowa na świętą i wspania-
łą pracę.
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KADZIDŁO DO ODYMIANIA

Kadzidło do odymiania to zwitek ziół ususzonych i przymoco-
wanych do patyka lub kija. Tak przygotowane kadzidło pod-
pala się i wykorzystuje do wzmocnienia skuteczności zaklęć 
i pieśni. Może też być stosowane do okadzania przedmiotów 
w celu oczyszczenia ich przeszłości i przygotowania do ma-
gicznej pracy.

NÓŻ BOLINE
Nóż boline ma białą rękojeść i jest wykorzystywany do zata-
czania magicznego kręgu oraz tworzenia inskrypcji na świe-
cach i innych magicznych przedmiotach. Boline musi być 
ukuty z nieużywanej wcześniej stali w dniu i godzinie Jowisza. 
Umieść nóż po trzykroć w ogniu, po czym schłodź go w krwi 
kreta zmieszanej z sokiem z kurzyśladu polnego. Zrób to w bla-
sku Księżyca w pełni. Tego samego dnia i w godzinie Jowisza 
przymocuj do stalowego ostrza noża rękojeść z poroża. Zespól 
ostrze z trzonkiem i ukształtuj za pomocą nowego miecza uku-
tego po trzykroć w ogniu w powyżej opisany sposób. Po wyko-
naniu i upiększeniu noża (lub kupieniu od kogoś, kto to uczynił) 
wyrecytuj nad nim następujące słowa:
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FZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA 
INKANTACJA AMERYKAŃSKIEGO CZAROWNIKA

W celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa, recytuj codziennie 
rano:

Przyznaj mi, o, Panie, dobrą i przyjemną godzinę, aby 
wszyscy chorzy wyzdrowieli, wszyscy zrozpaczeni w ciele 
lub na umyśle odnaleźli ukojenie lub łaskę, a anioł stróż 
niechaj nad nimi czuwa. Wszyscy uwięzieni i ci w niewoli 
niechaj odnajdą pocieszenie w swych warunkach i niech 
opuszczą ich kłopoty. Wszystkim dobrym podróżnikom, 
tak jeźdźcom, jak i piechurom, życzymy bezpiecznej, 
radosnej i dobrej podróży, a dobrym kobietom w udręce 
porodu, bezpiecznego rozwiązania i radości.

FOCHRONA W CHWILI NIEBEZPIECZEŃSTWA
ZAKLĘCIE AMERYKAŃSKIEGO CZAROWNIKA

Wypowiedz poniższe słowa z czcią i szczerą wiarą, a będziesz 
chroniony w godzinie niebezpieczeństwa:

On wszak wybawi cię od sześciu kłopotów, 
a w siódmym nie dotknie cię żadne zło.
W głodzie wybawi cię od śmierci, 
na wojnie od mocy miecza.
I będziesz pewien, że twój przybytek zazna 
spokoju, a dom twój nie zbłądzi.
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bZAPOBIEGANIE URAZOM
UROK POW-WOW

Kto nosi przy sobie prawe oko wilka przymocowane do we-
wnętrznej strony prawego rękawa, ten będzie wolny od wszel-
kich urazów.

p OCHRONA PRZED ZDRADLIWYMI ZAMYSŁAMI
STAROŻYTNA INKANTACJA HINDUSKA

W celu ochrony przed zdradliwymi zamysłami drugiego czło-
wieka wypowiedz:

Wielki strażnik wśród tych bogów widzi 
jakoby z bliska. Ten, który myśli, że się porusza 
ukradkiem – bogowie wiedzą to wszystko.
Czy człek stoi, idzie, czy się zakrada, czy się cofa, czy włazi 
do swej kryjówki, czy dwie osoby siedzą razem i knują, 
Król Waruna jest tam jako trzeci i wszystko wie i widzi.
Do króla Waruny należy zarówno ta ziemia, jak i dalekie, 
szerokie niebo o odległych krańcach. A te dwa oceany 
są łonem Waruny; wszak kryje się on w tej kropli wody.
Ten, który ucieknie poza niebiosa, hen, nie uwolni 
się od Króla Waruny. Jego szpiedzy przybywają tu 
z nieba i z tysiącem oczu czuwają nad Ziemią.
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dZDOBYCIE SIŁY
ZAKLĘCIE AMERYKAŃSKIEJ CZAROWNICY

Aby pozyskać siłę, powtórz poniższe zaklęcie w słońcu:

Sięgam ramionami do nieba,
A złota winorośl na winorośli
Światła słonecznego urosła dziko i wysoko.
Owijam ją wokół swych brwi.
Wiję, nawijam ją wszędzie,
Ten płonący blask jasności,
Której żadne oko się nie ośmieli,
Aby była mą siłą.
Przyjdź, czerwieni kryształu,
Przyjdź zieleni, przyjdź błękicie
I fiolecie – wszystkie żywe w środku,
Gdyż was potrzebuję.
Przyjdź odcieniu miodu i rumieńcu złoty,
A przez bladość bieży
Nowa łaska Słońca
Tętniąca różnorodnością!
O, nasil ciszę, aż zaśpiewa!
O, chwało na wysokości,
Zejdź tu, gdzie się splatam
Ze światłem, dziecię światła!
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i NA SZCZĘŚCIE NA POLOWANIU
PIEŚŃ SZAMANA CHEROKEE

Aby poszczęściło ci się na polowaniu, wypowiedz:

Daj mi wiatr. Daj mi bryzę. Yû! O, Wielki Lądowy Łowco, 
dochodzę do krawędzi twej śliny tam, gdzie odpoczywasz. 
Niech twój brzuch się zakryje; niech pokryje się liśćmi. Niech 
się okryje jednym skrętem, a ty wciąż bądź nienasycony.
A ty, o, Pradawny Czerwony, unoś się nad mą 
piersią podczas snu. Niech się rozwiną dobre sny; 
niech me doświadczenia będą pomyślne. Ha! Teraz 
niech me drobne ślady zostaną pokierowane, gdyż 
leżą w różnych kierunkach. Niech zakrzepła krew 
pokryje liście i niech zawsze tak będzie. Woda 
i Ogień pogrzebią to w twoim brzuchu. Yû!
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SKLEP ZE  SZCZĘŚCIEM

Anastasia Greywolf – autorka książek, prowadzi aptekę w północno-wschod-
nich Stanach Zjednoczonych. Gdziekolwiek idzie, podobno podąża za nią 
ślad rozmarynu, który utrzymuje się długo po jej odejściu. W dni, w których 
nie miesza olejków, nie suszy liści ani nie znajduje swoim klientom dokładnie 
tego, czego potrzebują, wędruje do White Mountain National Forest.

Zaklęcie na pozbycie się bólu głowy?  
A może takie, które zapewni ochronę twojemu domowi? 

Chcesz odzyskać utraconą miłość lub wywołać niesamowite sny? 
Wypróbuj czary!

Odkryj, jak wykorzystać otaczającą cię zewsząd magię. W  tym 
pięknie ilustrowanym przewodniku znajdziesz zaklęcia z różnych 
kultur, pieśni, rytuały, inkantacje i przepisy na eliksiry z całego 
świata. Nauczysz się tworzyć magiczny krąg, poznasz narzędzia, 
które będą potrzebne w twojej ezoterycznej praktyce. To wspaniała 
i wciągająca książka pełna niespodziewanych skarbów.

Poznaj wyjątkowe zaklęcia przywołania na każdy dzień tygodnia 
oraz dziesiątki pomysłowych zaklęć i mikstur, które pomogą ci:

 a pozbyć się bólu głowy,
 a zapewnić ochronę twemu domowi, 
 a ujrzeć przyszłego partnera, 
 a zdobyć bogactwo,
 a począć dziecko,
 a komunikować się ze zwierzętami, 
 a zobaczyć swoją przyszłość, 
 a odzyskać utraconą miłość,
 a czytać w myślach i wiele innych!

Wykorzystaj otaczającą cię magię!




