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Wstęp
Magia węzłowa jest używana od tysięcy lat, aby ci, którzy ją 
poznali, mogli spełnić swoje marzenia, zyskać moc i osiągnąć 
wyznaczone sobie cele. 

Uzupełnione o specjalne inkantacje, zaklęcia węzłowe wzmoc-
nią twoje intencje i naładują je mocą. Wiele z nich bazuje na 
tradycyjnych czarach, choć zostały one nieco unowocześnione, 
abyś ty – nowoczesny wiedzący – był w stanie używać tego, co 
masz pod ręką. 
W tej książce znajdziesz zarówno opisy drabiny wiedzących, jak 
i  instrukcje wiązania niewidocznych węzłów, czyli magicznych 
sposobów na wizualizację supełków bez konieczności motania 
ich w  rzeczywistości. Nie zmienia to faktu, że ich rezultaty są 
naprawdę spektakularne. 
Sam akt motania supłów jest rytuałem, w którym przywiązujesz 

część siebie do innych elementów czaru. To sposób na udo-
wodnienie, w co naprawdę wierzysz, i przekonanie, 

że to, czego pragniesz, może się stać. 

Historia
Zarówno teksty asyryjskie, jak i te 
pochodzące ze starożytnej Grecji 
wielokrotnie wspominają o róż-
nego rodzaju rytuałach opiera-
jących się na magii węzłowej, 
których celem jest powiązanie 
pożądanego rezultatu z rzuca-
nym czarem. Jeden z asyryj-
skich tekstów mówi o tym, 
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jak dyskretnie zawiązać węzeł na sza-
lu, recytując jednocześnie imię boga 
słońca, co ma sprawić, że kiedy wstą-
pisz do królewskiej komnaty, władca 
nie będzie zwracał uwagi na nikogo 
poza tobą. 
Greckie czary miłosne polegały na 
czternastokrotnym związaniu ze sobą 
sznurka i czerwonej przędzy. Przy każ-
dym węźle należało recytować zaklę-
cia, a na koniec opasać sznurem talię, 
co miało sprawić, że obiekt czarów 
zapłonie z pożądania. A przywiązanie 
sznura w kolorze lapis lazuli do rąb-
ka sukni miało za zadanie przyciągać 
bogactwo.

Drabiny wiedźm
Zgodnie z folklorystycznymi przekaza-
mi, w XIX-wiecznej Anglii na strychu 
domu w Somerset znaleziono drabinę 
wiedźm oraz kilka mioteł i  krzeseł. 
Odkrycie to sugerowało, że dom mógł 
być siedzibą kowenu. Drabina została 
zrobiona ze sznura, którym związano 
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ptasie pióra. Nadal nie znamy jej przeznaczenia, ale sama idea 
pozostała żywa, szczególnie współcześnie w czasie odrodzenia się 
magii. Drabiny wiedźm są obecnie niezastąpionym narzędziem 
w odprawianiu rytuałów. 

Wcześniejsze drabiny pochodzą z czasów starożytnego Egip-
tu, Grecji i Rzymu. Talizmany, amulety, pióra, monety i  inne 
przedmioty osobistego użytku były wplatane w sznurki, co mia-
ło przynosić właścicielowi drabiny bardzo konkretne rezultaty. 
Egipscy rybacy wiązali rybie skóry tak, aby stworzyły one długą 
linę, której zadaniem było przyciąganie dobrej pogody. Kiedy 
skóry wysychały, wplątywano świeże, aby rybakom zawsze słu-
żyły dobre wiatry. 

Na Wschodzie jadeit i inne kamienie szlachetne wpląty-
wano w kobiece opaski biodrowe, aby zapewnić im płod-
ność i szczęście w małżeństwie. 

10
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Rozplatanie czarów 
Rozwiązywanie amuletów odstrasza wszelką negatywność i poma-
ga w poradzeniu sobie z przeszłością. Związywanie i rozwiązywa-
nie węzłów właśnie w tym celu było bardzo popularne w tradycji 
celtyckiej. Rytuał ten miał na celu przyciągnięcie, związanie i za-
pewnienie ochrony, a następnie, po rozwiązaniu węzła, otoczenie 
cię pozytywną energią. 

A zatem, niezależnie od tego, czy chcesz przywiązać do siebie 
szczęście, czy uwolnić się od czegoś, co plącze 

ci życie, ta książka jest dla ciebie. 

WstępWstęp



Kilka słów o tej książce
Ta unikatowa kolekcja czarów sięga do tradycji, historii i współ-
czesnych zaklęć węzłowych. Za pomocą sznurka, wstążki czy 
linki możesz szybko sprawić, że magia będzie cię wspierać, nie-
zależnie od tego, czy chcesz przyciągnąć nową miłość, zmienić 
swój los, czy spełnić marzenia. 

Zaklęcia 
Podzieliłam zaklęcia na sześć sekcji – „Miłość i romans”, „Dom, ro-
dzina i przyjaciele”, „Kariera i styl życia”, „Bogactwo i dostatek”, 
„Ochrona i  uzdrowienie duchowe” oraz „Podróże i  przygody”. 
Opisuję w nich węzły, które wzmocnią twoje czary, oraz tradycyjne 
rytuały, takie jak rozpalanie świec, namaszczanie olejami, czy wzmac-
nianie intencji poprzez zamykanie ich w różnych pojemnikach. 

W tej książce opisuję 
użycie tylko najbardziej 
podstawowych narzędzi 
i materiałów, które każdy 
z nas znajdzie w domu, 
w lokalnych sklepach lub 
w Internecie. 

Piękne rysunki 
pokazują, 
jak powinny 
wyglądać 
węzły służące 
wzmocnieniu 
twoich czarów. 

Zachęcam do odczytywania 
inkantacji na głos. Kiedy tak 
robimy, nasz głos niesie moc 
słów, a słowa wzmacniają 
głos. Język jest najbardziej 
potężną magią symboliczną, 
jaka istnieje na świecie, 
używaj go więc, aby dostać 
to, czego pragniesz. 

Symbole informują cię, 
w jakiej porze dnia 
najkorzystniej będzie rzucić 
czar. 

Węzły w magii
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Miłosna drabina wiedźm 
Zakochałeś się i jesteś gotów na poważny związek? A może już 
z kimś jesteś i chcesz sobie zapewnić długotrwałą lojalność i za-
ufanie. Ta drabina wiedźm otoczy każdą długą miłość magiczną 
radością.

W  większości starożyt-
nych kultur włosy spla-
tano nie tylko po to, 

aby przyciągnąć kochanka, ale tak-
że, by zaznaczyć stan cywilny kobie-
ty. Grecką boginię miłości Afrodytę 
często przedstawia się noszącą 
skomplikowane upięcia włosów, 
a Homer opisuje Kirke – kokietkę 
i wiedźmę  –jako „posiadającą sple-
cione włosy”. Tak jak tkanie, wyko-
nanie takiego splotu przyniesie do 
twojego związku prawdziwą miłość. 

Czerwień kojarzy się z pożąda-
niem, róż z romantycznością, a biel 
z  lojalnością. Białe róże i  lawenda 
to tradycyjny symbol długotrwałej 
miłości. W warkocz będziesz wpla-
tać sześć rzeczy, a szóstka to numer 
magicznie związany z  oddaniem 
i małżeństwem. Nie czekaj i zacznij 
wyplatać swoje szczęście. 

Czego będziesz 
potrzebować? 

3 szerokich wstążek 
(czerwonej, różowej, 

białej), około 60-
90 cm długości 

Białej świecy

Zapalniczki lub zapałek 

3 pąków róży 
(z krótkimi łodygami) 

3 gałązek lawendy 

Węzły w magii
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Kiedy  
rzucić  
czar: 

Po zachodzie 
słońca

Ta pierwsza róża 
prawdę związuje.
Mocne są węzły, 

miłość króluje. 
Druga z tych róż też 

szczerość ma,
Lawendy kwiat siłę 

miłości da, 
Ostatnia z róż 

boskością tchnie,
Na zawsze złączy 

ciebie i mnie.

1212



Wizualizacje
Każdy z sześciu rozdzia-
łów zawiera specjalny 
czar, w którym, zamiast 
fizycznie motać węzły, 
wizualizujesz robienie 
tego, medytując i  sku-
piając się na ilustracjach. 

Rodzaje węzłów
Większość węzłów jest 
prosta i można je bardzo 
szybko zamotać, jednak 
z  kilkoma możesz po-
trzebować pomocy. Spis 
węzłów na końcu książki 
(patrz strony 164-171) 
na pewno będzie przy-
datny. Pomimo tego, że 
dla konkretnych czarów 
rekomenduję konkret-
ne rodzaje węzłów, jeśli 
jakiś jest dla ciebie za 
trudny, po prostu użyj 
tego, który wydaje się 
odpowiedni. 

Węzły w magii
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Wizualizacja  
dla uzdrowienia ducha

Często zapominamy popatrzeć na nocne, rozgwieżdżone niebo, 
nie znajdujemy czasu na medytację czy spokojne pobycie na ło-
nie natury. Ta wizualizacja pozwoli ci na uziemienie i wyzwoli 
twojego ducha, aby manifestował się także w codziennym życiu. 

W mezopotamskiej mitologii ogród bogów był miejscem, 
w którym sumeryjski bohater – Utnapisztim otrzymał 
życie wieczne. Ogród leżał przy źródle wiecznej rze-

ki, u stóp górskiego łańcucha. Był miejscem magicznym; rajem, 
w którym drzewa rodziły kamienie szlachetne, kryształy i perły. 

Ty też wybierzesz się na spacer do ogrodu bogów i dojdziesz 
do źródeł tego, co przebudzi twoje duchowe „ja”. Znajdź spokojne 
miejsce, zapal białą świecę, aby przebudzić znajdującą się wokół 
ciebie energię, i zamknij oczy. 

Wyobraź sobie, że idziesz przez gęsty las. Docierasz do łąki, którą 
przecina strumień. Przekraczasz go. Zadzierasz głowę i widzisz ma-
jestatyczne góry pokryte cedrowymi drzewami i spływający z nich 
wodospad wpadający do głębokiej rzeki. Zatrzymujesz się, aby wziąć 
kilka łyków wody i zauważasz dziwny, choć bardzo piękny ogród. 
Splątane gałęzie każdego z drzew obsypane są cudownymi owocami 
– lapis lazuli, karneolami, agatami i ogromnymi perłami. 

Na jednym z krzewów zauważasz bluszcz, na którego pnączu ko-
łysze się dziewięć wielkich pereł. Zdejmujesz 

je i kładziesz na ziemi. Odpoczywasz 
w tym ogrodzie, aż robi się ciem-

no. Kiedy na niebie pojawia 
się Księżyc w pełni, bierzesz 
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jeden z jego promieni i zaczynasz nawlekać na niego perły. Kiedy 
kończysz, składasz pocałunek na każdej z nich i składasz podzięko-
wania ogrodowi bogów. Idziesz dalej swoją drogą, zostawiając na-
szyjnik jako podarek dla ogrodu. Wiesz, że możesz tu wrócić zawsze, 
kiedy przyjdzie ci na to ochota, i wziąć swoje perły, aby przyniosły ci 
oświecenie i duchowe uzdrowienie. 
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Wielokrotne węzły zwykłe 
Jest to supeł, który bardzo trudno rozplątać. Używa się go często 
w magicznych rytuałach. Wzmacnia siłę, odporność i determi-
nację niezbędne do osiągnięcia sukcesu. 

Przeplataj końcówki sznurka tak, aby sploty zajęły całą długość 
pętelki. 

Pociągnij za końce. 

Jeśli węzeł nie chce się łatwo związać, możesz go lekko popchnąć 
z obu stron. 

1

3

2

Poczwórny warkocz płaski 
Poczwórny warkocz płaski podwójnie wzmacnia moc intencji 
i w trakcie splatania wysyła dodającą odwagi energię. Jeśli potra-
fisz zrobić zwykły warkocz, z tym też sobie poradzisz. 

Ułóż przed 
sobą cztery 
sznurki. 
Zacznij od 
przeplecenia 
sznurka 
numer 2 pod 
sznurkiem 
numer 3 
i ponad 
numerem 4. 

Ponownie 
ponumeruj 
sznurki 
od lewej 
do prawej 
i przepleć 1 
ponad 2. 

Weź dwa 
środkowe 
sznurki 
i przełóż ten 
z prawej strony 
ponad tym 
z lewej. 

Powtarzaj 
poprzednie 
kroki – 
zewnętrzny 
lewy sznurek 
ponad drugim 
i do środka; 
zewnętrzny 
prawy pod 
trzecim i nad 
drugim. 

1 3 42

Tekst prowadzi 
cię przez 
wizualizację. 

Polecam skupienie 
się na rysunku, który 
pomoże ci osiągnąć 
zen. 

Instrukcje podzielone 
są na proste kroki, za 
którymi łatwo podążać. 
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Przysięga Wiedzących
Zanim zaczniesz rzucać opisane w tej książce czary, 
przeczytaj poniższe słowa i złóż Przysięgę Wiedzących. 

Zaklęcia, czary i  amulety są tworzone przy użyciu 
symboli i materiałów zgodnych z naszymi potrzebami 
i pragnieniami. To starożytna praktyka, którą średnio-
wieczni magowie, współcześni wiccanie czy członkowie 
różnych plemion podsumowują słowami „podobień-
stwa się przyciągają” lub „co na górze, to na dole”. Jest 
także bardzo stare powiedzenie, które warto zapamię-
tać – „To co wysyłasz, zawsze do ciebie wraca, czasem 
pomnożone dziesięciokrotnie”. A zatem, jeśli wyślesz 
złą energię lub złe myśli, zauważysz, że w końcu zaczną 
one cię dręczyć. Właśnie dlatego, kiedy odczyniasz cza-
ry węzłowe, magia nie obejmuje tylko ciebie. Robisz 
to także po to, aby nieść dobro wszystkim. Nigdy nie 
przeklinaj innych osób. Możesz odepchnąć negatywną 
energię danej osoby, usunąć ją ze swojego życia, ale ni-
gdy nie czyń jej krzywdy. Kiedy myślisz „magia”, tak 
naprawdę masz na myśli „wszechświat”. Oznacza to, 
że powinieneś dawać mu to, co w tobie najlepsze, aby 
nieść pozytywną energię i harmonię. 

Wszystko, co robię,  
czynić będę  

dla dobra wszystkich. 

Zapamiętaj Przysięgę WIEDZĄCYCH: 

Węzły w magii
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Wszystko, co robię,  
czynić będę  

dla dobra wszystkich. 

Zapamiętaj Przysięgę WIEDZĄCYCH: 
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Tabela  
magicznych  

powiązań 

Bóstwa

Planety / 
znaki 

Zodiaku Żywioły Cyfry Kolory Kryształy
Rośliny / 

olejki

Miłość Afrodyta, 
Rati, Branwen

Waga, Byk, 
Wenus

Ziemia, 
powietrze 2, 3, 5, 7 Czerwony, 

różowy, biały
Różowy kwarc, 
karneol, granat

Róża, jaśmin, 
paczuli, jabłko, 

mięta

Dom, 
rodzina 
i przyjaciele

Hestia, Frigg, 
Wisznu

Panna, Rak, 
Księżyc Woda, ziemia 1, 2, 4, 8

Zielony, 
niebieski, 

czarny

Czarny 
turmalin, 

biały kwarc, 
malachit

Bazylia, 
rozmaryn, 
cynamon, 

drzewo 
herbaciane

Kariera, 
styl życia

Zeus, 
Ganesza, Thor

Słońce, 
Saturn, 
Jowisz, 

Koziorożec

Ogień, 
powietrze, 

ziemia
1, 5, 7, 9 Żółty, złoty, 

zielony

Kamień 
słoneczny, 

cytryn, 
awenturyn, 

jadeit 

Słonecznik, 
drzewo 

sandałowe, 
oliwki, cedr

Bogactwo, 
dostatek

Apollo, 
Helios, Ra

Słońce, 
Pluton, Uran, 

Wodnik

Ogień, 
powietrze, 

ziemia
2, 4, 9 Żółty, biały, 

czerwony
Cytryn, perła, 
tygrysie oko

Bazylia, ryż, 
słonecznik

Ochrona, 
uzdrowienie

Hator, Selene, 
Isis

Księżyc, Rak, 
Neptun, Ryby Woda, ziemia 2, 4, 6, 8

Niebieski, 
fioletowy, 

czarny

Rubin, czarny 
turmalin, 

onyks

Jaśmin, 
lawenda, 
czosnek

Podróże, 
przygody

Zeus, 
Hermes, 

Janus

Merkury, 
Jowisz, Mars, 

Strzelec

Ogień, 
powietrze, 

ziemia
1, 5, 7, 9

Czerwony, 
zielony, żółty, 

biały

Kamień 
słoneczny, 
szungit, 

awenturyn

Koniczyna, 
imbir, cytrusy



Ze względu na symbolikę różne kolory, bóstwa, liczby, symbole 
astrologiczne, żywioły, kryształy i planety są ze sobą powiązane. 
Kiedy już połączysz kryształ czy roślinę odpowiedniego koloru 
z  boginią, możesz dodawać kolejne elementy, aby dodatkowo 
wzmocnić czar. 

Bóstwa

Planety / 
znaki 

Zodiaku Żywioły Cyfry Kolory Kryształy
Rośliny / 

olejki

Miłość Afrodyta, 
Rati, Branwen

Waga, Byk, 
Wenus

Ziemia, 
powietrze 2, 3, 5, 7 Czerwony, 

różowy, biały
Różowy kwarc, 
karneol, granat

Róża, jaśmin, 
paczuli, jabłko, 

mięta

Dom, 
rodzina 
i przyjaciele

Hestia, Frigg, 
Wisznu

Panna, Rak, 
Księżyc Woda, ziemia 1, 2, 4, 8

Zielony, 
niebieski, 

czarny

Czarny 
turmalin, 

biały kwarc, 
malachit

Bazylia, 
rozmaryn, 
cynamon, 

drzewo 
herbaciane

Kariera, 
styl życia

Zeus, 
Ganesza, Thor

Słońce, 
Saturn, 
Jowisz, 

Koziorożec

Ogień, 
powietrze, 

ziemia
1, 5, 7, 9 Żółty, złoty, 

zielony

Kamień 
słoneczny, 

cytryn, 
awenturyn, 

jadeit 

Słonecznik, 
drzewo 

sandałowe, 
oliwki, cedr

Bogactwo, 
dostatek

Apollo, 
Helios, Ra

Słońce, 
Pluton, Uran, 

Wodnik

Ogień, 
powietrze, 

ziemia
2, 4, 9 Żółty, biały, 

czerwony
Cytryn, perła, 
tygrysie oko

Bazylia, ryż, 
słonecznik

Ochrona, 
uzdrowienie

Hator, Selene, 
Isis

Księżyc, Rak, 
Neptun, Ryby Woda, ziemia 2, 4, 6, 8

Niebieski, 
fioletowy, 

czarny

Rubin, czarny 
turmalin, 

onyks

Jaśmin, 
lawenda, 
czosnek

Podróże, 
przygody

Zeus, 
Hermes, 

Janus

Merkury, 
Jowisz, Mars, 

Strzelec

Ogień, 
powietrze, 

ziemia
1, 5, 7, 9

Czerwony, 
zielony, żółty, 

biały

Kamień 
słoneczny, 
szungit, 

awenturyn

Koniczyna, 
imbir, cytrusy



Rozdział 1

Miłość  
i romans
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Każdy z nas szuka miłości. Może to być nowy,  
zachwycający romans, długotrwały związek 
czy zmiana w sposobie komunikowania się 
jako para. W pochodzącym ze starożytności 
greckim papirusie ponad 70 procent czarów 
miało za zadanie wzbudzić pożądanie, pasję 

i pragnienie. Bez względu na to, jakie są twoje 
potrzeby, poniżej opisane zaklęcia przyniosą 
ci harmonię w sypialni, uwolnienie od bólu 

złamanego niegdyś serca, przewidzenie intencji 
twojego przyszłego partnera i zapewnienie 
sobie oddania tego, z kim chcesz stworzyć 

długoterminowy związek. Nie wahaj się zatem 
i zwiąż kilka miłosnych węzłów. 



Pięć węzłów  
dla przyciągnięcia romansu

To prosty sposób na przyciągnięcie nowego romansu powszech-
nie używany w średniowieczu. 

Miłość na średniowiecznych 
dworach opierała się na 
zestawie kodów kulturo-

wych i  tradycji promującej rycer-
skość. Zazwyczaj wszyscy rycerze 
i dworacy byli zapatrzeni w  jedną 
damę dworu. Te urocze diablice pa-
nowały nad silnymi mężczyznami 
i na turniejach rzucały im splecioną 
wstążkę. Jeśli rycerz złapał poda-
runek, miał prawo do końca swo-
ich dni adorować damę. Dlaczego 
więc nie przyciągnąć sobie takiego 
adoratora? 

Czego będziesz 
potrzebować? 

Różowego kwarcu 
(do wzmocnienia 

mocy miłości) 

2 czerwonych świec 
(symbolizujących 
ciebie i partnera) 

Zapalniczki lub zapałek 

2 × 90 cm wstążki (jedna 
biała, druga czerwona) 

Różanego olejku 
eterycznego 

Węzły w magii
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Rzucanie czaru:

Połóż kryształ na stole pomiędzy dwiema świecami. Zapal je i weź 
dwie wstążki. Zwiąż je na jednym końcu i  przeplataj ze sobą. 
W trakcie tego działania wypowiedz pierwsze zaklęcie (na stronie 
obok). Kiedy skończysz, zwiąż ze sobą końce wstążki. 

Splatając je, zwiąż trzy równo rozmieszczone na długości warko-
czyka węzły. Ponownie wypowiedz zaklęcie. 

Następnie skrop każdy z pięciu węzłów odrobiną olejku różanego 
i wypowiedz głośno drugie zaklęcie (na stronie obok). 

Na koniec połóż związane wstążki wokół kryształu. Zdmuchnij 
świece i  pozostaw swoją sznurkową prośbę do następnej pełni 
Księżyca. 
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ISBN: 978-83-8301-155-4

9 7 8 8 3 8 3 0 1 1 5 5 4

Sarah Bartlett – jest autorką wielu książek o duchowości i ezoteryce. Jako 
astrolożka współpracowała z kobiecymi magazynami, takimi jak „Cosmo-
politan”, „She”, „Spirit and Destiny” oraz z „London Evening Standard”. 
Sarah udziela się także w programie BBC Radio 2. Uczy i praktykuje astro-
logię, Tarot i inne sztuki ezoteryczne. Mieszka na wsi.

Wyczaruj nową miłość w swoim życiu, zapewnij sobie fortunę i dobre zdrowie.
Spraw, aby spełniły się twoje marzenia.

Jak? Wykorzystaj pradawną magię węzłów!
Jedyne, czego potrzebujesz, to sznurek, tasiemka, linka lub wstążka.

Dzięki temu pięknie wydanemu podręcznikowi nauczysz się nie tylko najlepsze-
go sposobu rzucania zaklęć za pomocą węzłów, ale także wybierzesz odpowiedni 
czas na wykonanie rytuałów, tak aby zapewnić sobie sukces. Zostań mistrzem 
tworzenia węzłów! Ta wyjątkowa książka obejmuje także potężne drabiny 
wiedźm, w których dodatkowe talizmany są wplecione w węzły, aby wzmocnić 
pożądany efekt. Nauczysz się tworzyć amulety, które eliminują wszelkie formy 
negatywności. Wzbogać swoją magię, wnosząc pozytywną energię do swojego 
życia. Ta książka to idealny przewodnik dla doświadczonych, jak i początkują-
cych miłośników ezoteryki, którzy chcą praktykować magię węzłów.

Znajdziesz tu takie węzły, zaklęcia i rytuały, jak: 
• Zaklęcie dostatniego życia;
• Drabina bezpieczeństwa;
• Bransoletka przyjaźni;
• Przyciągający czar Afrodyty;
• Ziołowa girlanda domowej harmonii;
• Węzeł celtycki i wiele innych.

Wykorzystaj sekretną moc zaklętych węzłów i odmień swoje życie
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