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Domyślam się, że być może trzymasz w ręku tę książkę tylko ze względu na 
zaklęcia i zgaduję, że niektórzy czytelnicy zignorowali poprzednie rozdzia-

ły, przechodząc od razu do tej części. Jeśli ty także należysz do tej grupy, proszę, 
wróć do początku i przeczytaj wszystko uważnie. Jeżeli tego nie zrobisz, twoje 
zaklęcia prawdopodobnie nie będą skuteczne. Potrzebujesz podstaw zawartych 
we wcześniejszych rozdziałach, by móc z  powodzeniem rzucać zaklęcia, które 
poznasz w tej części i kolejnych. Tym z was, którzy uczciwie przebrnęli przez do-
tychczasową część mojej publikacji, chcę powiedzieć, że jestem z was dumna! 
Teraz dopiero zaczyna się prawdziwa zabawa!

Podobnie jak nauka, również sztuka rzucania zaklęć ma swoje zasady. Jeśli je 
złamiesz, możesz zapłacić cenę wyższą, niż myślisz. Wyróżniamy pięć podstawo-
wych kategorii zaklęć: miłosne, o zdrowie, o pieniądze, o ochronę oraz inne (czy-
li wszystkie te, które nie należą do pozostałych czterech kategorii). Każda z tych 
grup ma swój własny system zasad. Pisząc te słowa, myślę o  moich własnych 
dzieciach i wspominam z czułością, jak przez te wszystkie lata uczyłam je tech-
nik rzucania zaklęć. Trochę tego, trochę tamtego – aż wypracowały całkiem roz-
budowany repertuar własnych technik czarowania. Wierz mi, kiedy moje dzieci 
naprawdę się przyłożą, są w stanie pokonać w bitwie na zaklęcia każdego obe-
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znanego w sztuce czarownika na tej planecie. Jeżeli zastosujesz się do instrukcji 
zawartych w tej książce, ty także osiągniesz podobny sukces. Wiem, że potrafisz. 
Zgłębienie każdej nowej techniki wymaga czasu, ale ćwiczenia prowadzą do per-
fekcji. Wszystkie zaklęcia w tym rozdziale zaliczają się do kategorii docelowych, 
co oznacza, że każde z nich zostało stworzone po to, aby osiągnąć konkretny cel, 
było wypróbowane i sprawdzone. Możesz stosować każdą z podstawowych tech-
nik zaklęć wymyślonych przeze mnie w zaklęciach własnego autorstwa. Najsku-
teczniejsze zaklęcia płyną z serca i umysłu rzucającej je osoby. Pamiętaj, by sto-
sować się do obowiązujących zasad.

W poprzednim rozdziale omówiłam pewne podstawowe reguły rządzące ma-
gią. Pamiętasz je? Mam nadzieję, że przy każdym zaklęciu będziesz przestrzegać 
duchowego planu i nie zapomnisz o uprzednim skorzystaniu z kamieni do wró-
żenia, by upewnić się co do celowości rozpoczynania swej magicznej pracy. Pod-
czas ćwiczenia każdej z technik rzucania zaklęć radzę ci także stosować schemat 
rytuału ogólnego lub spontanicznego – oba opisane zostały we wcześniejszych 
rozdziałach. Mam tu na myśli poświęcenie ołtarza, nakreślenie kręgu i wezwanie 
żywiołów. Jeżeli nie pamiętasz tych informacji, wróć do poprzednich części książ-
ki i ponownie się z nimi zapoznaj, aż poczujesz się pewnie w znajomości tych tech-
nik. Stwórz własną Księgę Cieni, by zapisywać w niej swe postępy i doświadczenia. 
Proszę, nigdy nie odczytuj zaklęcia ani nie wykonuj całej operacji tylko dla zabawy. 
Nie rezygnuj też z przeprowadzenia rytuału po podjęciu decyzji o użyciu jakiegoś 
zaklęcia. Moje dzieci powiedzą ci, że odprawianie magii jest poważnym zajęciem. 
Sztuka rzucania zaklęć nie powinna przeobrazić się w „piżama party”, na którym 
każdy z uczestników chce zrobić coś niecodziennego. Jeżeli będziesz traktować swą 
magiczną pracę z powagą i szacunkiem, uzyskasz wspaniałe rezultaty.

Po zrozumieniu, na czym polega rzucanie zaklęć, możesz ułożyć operację ma-
giczną na każdą okazję. Samodzielnie sformułowane zaklęcia mają w sobie więk-
szą moc, niż te znalezione w jakiejś książce. Dlaczego? Zaklęcia i operacje ma-
giczne ułożone przez ciebie łączą twoją kreatywną energię z siłami wszechświata. 
Skąd o tym wiem? Na podstawie obserwacji moich dzieci.

Jamie, mój dziesięcioletni syn, potrzebował pieniędzy, żeby pojechać na wy-
cieczkę szkolną do Filadelfii. Z  jakiegoś powodu uznał, że nie dostanie ich od 
nas. Postanowił więc przeprowadzić własną operację magiczną, bez powiada-
miania o niej kogokolwiek. Pewnego wieczoru Jamie napełnił niewielką butelkę 
wodą i syropem na kaszel (środkiem wykrztuśnym). Myśląc o potrzebnych pie-
niądzach, zapalił czerwoną świecę (ponieważ lubi ten kolor), potrząsnął butelką 
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i pozwolił świecy płonąć przez mniej więcej pięć minut. Potem postawił zakor-
kowaną buteleczkę na swoim ołtarzu. Dlaczego właśnie tak zrobił? Woda sym-
bolizować miała przypływ pieniędzy, zaś syrop wykrztuśny miał spowodować, że 
wszechświatowi „odkaszlnie się” potrzebna suma.

Pamiętaj, że nie wiedziałam wtedy o  jego rytuale. Domyślałam się, że ktoś 
w domu odprawiał magię, gdyż czułam przepływ energii, ale nie wiedziałam, kto 
to był ani dlaczego to zrobił. Zapytałam swoje dzieci: „Kto z was ostatnio czaro-
wał”? Nikt się jednak nie przyznał. Podejrzewałam dziewczęta, gdyż one pobrały 
więcej nauk w zakresie odprawiania czarów. Ale się nie przyznawały. Dla porząd-
ku zapytałam też Jamiego, ale nie podejrzewałam go, gdyż bardziej lubi bębnie-
nie w kręgu, niż uczenie się zasad magii. Tak mi się przynajmniej wydawało. Kil-
ka razy przeszłam obok czerwonej buteleczki, podziwiając jej kształt i zgadując, 
kto i po co ją w tym miejscu postawił. Ponieważ jednak byłam zbyt zajęta innymi 
sprawami, wkrótce zapomniałam o sprawie.

Nadszedł dzień wycieczki szkolnej. Położyłam na stole dwadzieścia dolarów 
dla Jamiego na drobne pamiątki, jakie dzieciaki lubią kupować, kiedy jeżdżą na 
wycieczki. Jego najstarsza siostra przeszła obok stołu, dorzucając pięć dolarów. 
Druga siostra dała mu trzy dolary. Tata zabrał go do sklepu spożywczego i kupił 
to, co chłopiec chciał zapakować sobie do jedzenia na podróż. Już w trakcie wy-
cieczki jakiś rodzic zapłacił za przejazd Jamiego bryczką.

Jamie wrócił zadowolony, przywożąc podarunki dla każdego. Wciąż nie wie-
działam o jego wcześniejszym rytuale. Tej nocy zebraliśmy się w kręgu. Postano-
wiliśmy przeprowadzić bębnienie w transie, używając bębnów i grzechotek, by do-
prowadzić do realizacji naszych celów. Kiedy rozmawiałam ze starszymi osobami 
o tym, jak powinny koncentrować się na swoich celach, zapewniałam je, że mogą 
przeprowadzić operację magiczną z użyciem najzupełniej dowolnych przedmio-
tów. Wtedy Jamie wtrącił: „No pewnie! Ja użyłem syropu na kaszel i wody, dzięki 
czemu zdobyłem dużo, dużo pieniędzy!”. Chłopiec opisał swój rytuał i całe grono 
zebranych wyniosło z tego wydarzenia naukę – oraz salwy śmiechu!

Jamie zastosował się do złotej zasady czarostwa: w  swojej magii nigdy nie 
zwracaj się z prośbą o coś do konkretnej osoby – tylko do wszechświata.

Czas
Wiele początkujących czarownic ma wątpliwości co do różnych kwestii cza-

sowych, związanych z odprawianiem magii. Ile czasu upłynie, zanim zaklęcie za-
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działa? Jak długo trzeba czekać, aż coś się wydarzy? Należy po prostu czekać tyle, 
ile trzeba. No, co to za smutna mina? Zaraz wyjaśnię kilka kwestii związanych 
z czasem:

•	 Magia podąża ścieżką najmniejszego oporu, więc jeśli nie masz wyraźne-
go powodu, by kierować ją na określoną drogę myśli, pozwól, by porusza-
ła się we własnym zakresie. Im więcej przeszkód postawisz na tej drodze, 
tym dłużej poczekasz na realizację swego zaklęcia.

•	 Nieduże cele realizowane są szybciej niż te większe. Oto przykład: po-
prosiłam moich studentów, by wybrali sobie dziesięć celów. Potem z tych 
dziesięciu mieli wybrać trzy. Pracowaliśmy nad wskazanymi trzema przez 
sześć tygodni. Ci studenci, którzy postawili sobie mniej ambitne cele, do-
czekali się realizacji swych pragnień już po czterech tygodniach lub na-
wet wcześniej. Zazwyczaj manifestacja niewygórowanego celu następu-
je w przeciągu tygodnia do trzydziestu dni (czyli mniej więcej pełnego 
cyklu Księżyca). Jeżeli twój mały cel nie urzeczywistni się po trzydziestu 
dniach, należy ponownie przeprowadzić rytuał. Czarownice nazywają tę 
technikę „Księżyc do Księżyca”, gdyż cykl od pełni do pełni (lub od no-
wiu do nowiu) trwa około 28 dni.

•	 Bardziej ambitne cele wymagają wypracowania magicznych technik. Moi 
studenci, którzy stawiali przed sobą wyższe cele, musieli pracować nad 
nimi nawet do sześciu miesięcy, zanim doczekali się realizacji swych za-
mierzeń. Każdego tygodnia wykonywaliśmy inny rodzaj magicznych 
aplikacji, by dodać zaklęciom nowe pokłady energii. W  jednym tygo-
dniu puszczaliśmy bańki życzeń, wyobrażając sobie nasze cele pod posta-
cią tych baniek. Innym razem robiliśmy magiczny popcorn. Ładowaliśmy 
energią ziarna kukurydzy przed przygotowaniem i  gdy ziarenka pękały 
podczas podgrzewania, wykrzykiwaliśmy nasze cele. W kolejnym tygo-
dniu zaplataliśmy sznurki, wplatając w  nie nasze pragnienia. Studenci 
mieli zachować swoje sznurki do czasu realizacji swoich zamierzeń. Na-
stępnie rysowaliśmy obrazki, przedstawiające to, jak wyglądalibyśmy po 
urzeczywistnieniu naszych celów. Jeszcze innym razem robiliśmy łań-
cuch z makaronu, napełniając energią każdy element podczas nawleka-
nia go na sznurek. W domu uczniowie mieli ułożyć te łańcuchy na swoich 
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ołtarzach. Każda magiczna kategoria w niniejszym rozdziale zawierać bę-
dzie kilka zaklęć, które możesz wypróbować. Wybierz jedno i wykonaj je, 
a potem użyj swojej wyobraźni, by stworzyć inne magiczne formy ekspre-
sji, mające prowadzić do osiągnięcia wyznaczonych przez siebie celów.

•	 Starzy nauczyciele mówią: „Rzuć zaklęcie i zapomnij o nim”. Chodzi o to, 
by rzucić zaklęcie, a potem się nim nie przejmować. Wnoszenie negatyw-
nych myśli do czarowania sprawi, że twój cel się nie urzeczywistni. Jeże-
li martwisz się o to, czy twoje pragnienie się spełni, tworzysz blokadę na 
ścieżce do jego realizacji.

•	 Nie staraj się zbyt szczegółowo formułować swego zaklęcia. Powiedzmy, 
że potrzebujesz pieniędzy, ale twoje próby zdobycia ich wszelkimi do-
stępnymi w materialnym świecie sposobami spełzły na niczym. Chcesz 
więc spróbować magii. Nie powiedzie ci się, jeśli założysz z góry, że masz 
już za sobą wszelkie prawdopodobne formy zdobycia pieniędzy. Mądry 
czarownik pozostawia Duchowi wybór sposobu, w jaki pieniądze do nie-
go przyjdą. Podobnie jest ze ścieżkami miłości, ochrony itd. Nie ozna-
cza to, że nie musisz próbować osiągnąć celu w  „realnym świecie”, by 
wspomóc manifestację swoich pragnień. Jeśli zachorujesz, idź do lekarza 
ORAZ odpraw rytuał uzdrawiający. Jeżeli chcesz, by w twoje życie wkro-
czyła miłość, staraj się być bardziej sympatyczną osobą i nie zamykać się 
w domu, oczekując, aż Kupidyn dostanie się do ciebie przez komin, cią-
gnąc za sobą na linie twoją upragnioną miłość. Jeśli potrzebujesz ochrony, 
porozmawiaj z rodzicami o swojej sytuacji oraz o tym, dlaczego odczu-
wasz strach. Jeśli z jakichkolwiek powodów uważasz, że nie możesz z nimi 
porozmawiać, zwróć się do innej odpowiedzialnej osoby dorosłej (głębo-
ko w swoim sercu na pewno wiesz, kto będzie godny zaufania, a kto oka-
że się zwykłym kretynem). Jeśli rzucasz zaklęcie w sprawie zdobycia pie-
niędzy, zawsze staraj się szukać sposobów ich pozyskania, uruchamiając 
swą wyobraźnię.

Pamiętając o powyższych wskazówkach, możesz przejść do królestwa zaklęć.
Przy każdym z  nich znajdziesz fazę Księżyca, podczas której należy je od-

prawić, a  także odpowiedniki planetarne, kolorystyczne i związki z dniami ty-
godnia. Postaraj się jak najlepiej dostosować do tych odpowiedników. Pamiętaj 
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też, że twoja kreatywność oraz potrzeby są bardzo ważnymi czynnikami podczas 
rzucania zaklęć. Jeżeli jest niedziela, zaś zaklęcie powinno być rzucone w ponie-
działek, ty zaś czujesz, że naprawdę musisz zająć się nim JUŻ DZIŚ, zrób tak. Jeśli 
zaklęcie wymaga użycia akcesoriów, których nie posiadasz, nie przejmuj się tym. 
Zastąp je czymś innym.

Każda z poniższych kategorii (miłość, zdrowie, dobrobyt i ochrona) ma swo-
je określone, odrębne zasady. Proszę, przeczytaj je uważnie, zanim przystąpisz 
do pracy z jakimikolwiek zaklęciami.

Miłość
Zasady odprawiania magii miłosnej

Zarówno młodym, jak i dorosłym ludziom wydaje się, że za pomocą czarów 
mogą zdobyć partnera swoich marzeń. Te złudzenia są podsycane przez popu-
larne współczesne piosenki Witchie Woman, That Old Black Magick czy Season of 
the Witch*, według słów których każda czarownica to uwodzicielka, posiadająca 
wielką moc. Cóż, można za pomocą magii zastawić na kogoś miłosne sidła, ale 
nie w sposób, o jakim prawdopodobnie myślisz. Czarostwo narzuca określone 
reguły dla miłosnej magii:

•	 Nigdy, przenigdy nie próbuj z pomocą czarów zdobyć uczucia jakiejś oso-
by wbrew jej woli. Często otrzymuję listy od ludzi, którzy chcą zmusić ko-
goś do pokochania siebie. Czarownice tak nie postępują. Jeżeli podoba ci 
się jakiś Harold czy jakaś Sally, nie możesz tak po prostu rzucić na tę oso-
bę zaklęcia, by zmusić ją do miłości, i spodziewać się, że będziecie żyli dłu-
go i szczęśliwie. Jeżeli nawet takie zaklęcie zadziała, odczujesz jego konse-
kwencje na własnej skórze. Mówisz, że zrobisz wszystko, aby tylko zdobyć 
miłość tej osoby? Jeszcze to przemyśl. Rozstania wywołane magicznymi za-
klęciami wciąż uważane są za najbardziej burzliwe, druzgocące i krzywdzą-
ce ze wszystkich form pozytywnej magii, która przeistoczyła się w negatyw-
ną. Tylko głupcy próbują czarami zdobyć w ten sposób czyjąś miłość.

•	 Nigdy, przenigdy nie próbuj odebrać komuś męża, żony albo partnera – 
czy to za pomocą magii, czy innymi sposobami. Zabawa na czyimś po-
dwórku może ściągnąć na ciebie kłopoty. Dobre czarownice starają się 

* Odpowiednio: Czarownica, Ta stara czarna magia, Sezon czarownicy – tłumaczenie własne (przyp. tłum.).
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trzymać z daleka od związków bez przyszłości. Nigdy nie zaznasz szczę-
ścia z partnerem odebranym innej osobie poprzez użycie magii.

•	 Nie możesz posiadać innej osoby. Drugi człowiek nie może należeć do cie-
bie, jak jakaś rzecz. Czarownice nigdy nie oddają swoich „tarcz ochron-
nych” innym ludziom. Zawsze więc zachowujesz swoją osobistą moc.

Myślisz pewnie teraz, że właśnie pozbawiłam magii i uroku całej zabawie, ale 
zapewniam cię, że czarownice mają w zanadrzu wiele zdumiewających trików, 
wzbogacających życie uczuciowe bez wpływania na czyjąś wolną wolę.

MIŁOSNE ODPOWIEDNIKI
Znasz stare porzekadło: „podobieństwa się przyciągają”? Czarownice używa-

ją swojej kreatywności, by znaleźć przedmioty i energie, które wibrują z tą samą 
„miłosną” częstotliwością. Przyjrzyjmy się niektórym z tych odpowiedników, by 
dać ci szansę przyzwyczajenia się do myślenia w ten sposób podczas przygoto-
wywania zaklęć.

Najlepiej przewodzącymi miłosną energię fazami Księżyca są dni od no-
wiu do pełni (symbolizują wzrastanie uczucia miłości w sercu) oraz sama peł-
nia. Skąd można dowiedzieć się, jaka będzie faza Księżyca? Najlepiej sprawdzić 
w kalendarzu, kanale pogodowym w telewizji, w prognozie pogody zamieszczo-
nej w lokalnej gazecie lub w astrologicznym almanachu.

Ciałem niebieskim, najczęściej kojarzonym z  magią miłosną, jest Wenus, 
chociaż zaklęcia związane z energią Słońca (oznaczającą sukces) lub Merkure-
go (związaną z komunikacją) także dobrze wpasowują się w operacje magicz-
ne tego typu.

Kolorami miłości są: czerwony (symbolizuje pasję), biały (czystość), złoty 
(ciepło rodzinne), brązowy (przyjaźń) i różowy (oczarowanie). Uważaj jednak 
z różowym, gdyż mieszanka czerwieni i bieli może dać skutek odwrotny do za-
mierzonego, zwłaszcza jeśli połączysz intencje lub nie będziesz czuć się pewnie 
w swoim czarowaniu. Radzę używać koloru różowego w odniesieniu do miłości 
własnej, ale z innymi rodzajami zaklęć miłosnych – już nie. Inne kolorystyczne 
powiązania znajdziesz w tabeli, jaką zamieściłam w poprzednim rozdziale.

Akcesoria związane z miłością mogą być przeróżne. Na przykład owocami i wa-
rzywami „miłosnymi” są: jabłka, wiśnie, morele, buraki, cykoria, figi, cytryny, awo-
kado, brzoskwinie, gruszki, groszek, śliwki, rzodkiewka, maliny i pomidory.
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Zioła i inne „miłosne” rośliny to: aster, chaber, melisa, jęczmień, bazylia, cy-
namon, goździk, podbiał, kolendra, krokus, żonkil, stokrotka, koper, wiąz, cyko-
ria, gardenia, pelargonia, korzeń żeń-szenia, hibiskus, lawenda, klon, majeranek, 
mirt, orzechy, orchidea, bratek, mięta, pierwiosnek, róża, rozmaryn, żyto, trzcina 
cukrowa, tymianek, tulipan, waleriana, wanilia, werbena i wierzba.

W miłosnych zaklęciach możemy też wykorzystać cztery żywioły: powietrze 
jako symbol czystości i  komunikacji, ogień – by rozbudzić pasję, ziemię – by 
„posiać” w niej naszą miłość i patrzeć, jak rośnie, wodę – by energia naszej miło-
ści mogła swobodnie krążyć w nas i wokół nas oraz by przeistoczyć się w bardziej 
kochającą osobę.

Symbole miłości to: biała lub czerwona róża, czerwone serce, łabędzie, ko-
ronka, obrazki aniołów, krzyżyki i kółka (oznaczające uściski i całusy), ciastecz-
ka czekoladowe, jemioła, pierścionek, tęcza, jednorożec, czerwone i białe pacior-
ki, złoty kielich i czerwony łuk. Na pewno znasz jeszcze inne symbole miłości, 
o których zapomniałam.

Mając wszystkie te odpowiedniki w małym palcu, możemy układać nieskoń-
czony zbiór zaklęć, zwłaszcza jeżeli uruchomimy naszą wyobraźnię.

Zaklęcie miłosne „Przyjdź do mnie”
Zaklęcie to nie jest skierowane do określonej osoby, lecz wysyła się je ku 

wszechświatowi, by ten połączył nas z osobą, która będzie dla nas najbardziej od-
powiednia w danym momencie życia. Trzeba zaznaczyć, że chodzi o człowieka, 
bo kiedyś mój znajomy rzucił to zaklęcie i otrzymał kota. Jeżeli szukasz zwierząt-
ka-ulubieńca – takiego, który pasowałby do twego stylu życia i poziomu energii, 
po prostu zastąp słowo „osoba” wyrazami „zwierzę” lub „ulubieniec”.

Zanim rzucisz zaklęcie, użyj swych kamieni do wróżenia. Powiedzą ci, czy 
jest to odpowiedni czas w twoim życiu na takie czary. Jeśli decydujesz się zmie-
nić słowa zaklęcia, upewnij się za pomocą kamieni, że twoje zmiany nie wyrzą-
dzą krzywdy tobie czy komuś innemu.

To zaklęcie możesz rzucić tylko wtedy, kiedy jesteś w  obrębie magicznego 
kręgu. Nie zapomnij poświęcić swego ołtarza.
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FAZA KSIĘŻYCA: od nowiu do pełni
DZIEŃ: piątek
CIAŁO NIEBIESKIE: Wenus
KOLORY: czerwony i biały
AKCESORIA: dwie świece, jedna czerwona i jedna biała; kłębek czerwonej przę-

dzy; białe i czerwone płatki róż; biały cukier; twoje imię wypisane czerwo-
nym atramentem na białej kartce; niewielka miska; igła lub pinezka

Umieść wszystkie potrzebne akcesoria na ołtarzu. Dokonaj ich oczyszczenia, 
poświęcenia i napełnienia energią tak, jak opisałam to we wcześniejszych roz-
działach. Jeśli chcesz, możesz poprosić Afrodytę lub Wenus (obie są boginiami 
miłości) o błogosławieństwo magicznej operacji, jaką planujesz przeprowadzić. 
Możesz także zwrócić się do Ducha lub swego Anioła Stróża. Unieś dłonie nad 
zgromadzonymi przedmiotami i  przytrzymaj je tak długo, aż ich wewnętrzne 
części zaczną swędzić lub się rozgrzewać.

Zapal czerwoną świecę. Umieść biały cukier, płatki róż i kartkę ze swoim imie-
niem w niewielkiej misce. Delikatnie zmieszaj te składniki siedem razy, mówiąc:

Mieszam,
zmieniam,

manifestuję.
Miłość wysłanej przez wszechświat osoby, 

która będzie dla mnie najbardziej odpowiednia.

Końcem igły lub pinezki wyryj słowo „miłość” oraz swoje imię na białej świe-
cy. Przytrzymaj ją mocno w dłoniach i wypowiedz powyższe zaklęcie siedem razy.

Wyjmij kartkę z miski i umieść ją pod świecznikiem na środku ołtarza. Usyp 
wokół podstawy świecy kształt serca z mieszanki cukru i płatków róż.

Skup swoje spojrzenie na płomieniu świecy. Pomyśl, że jesteś osobą szczęśli-
wą i bezpieczną w ramionach kogoś, komu na tobie zależy. Nie myśl, powtarzam: 
nie myśl o żadnej konkretnej osobie. Zatrzymaj tę myśl w swojej głowie jak naj-
dłużej. Kiedy ci umknie, otwórz oczy i powiedz:

Duchu, proszę wszechświat, by przysłał do mnie osobę,
która będzie dla mnie najbardziej odpowiednia.
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Jeśli chodzi ci tylko o przyjaciela, wyraź to. Jeżeli pragniesz głębszej więzi, 
powiedz dokładnie, o jaki rodzaj relacji ci chodzi. Weź kłębek przędzy, przy-
trzymaj luźny koniec w swojej dominującej ręce i – powtarzając powyższe sło-
wa – zacznij rozwijać nić, aż dojdziesz do jej drugiego końca. Przyciągając nić 
w swoją stronę, wyobraź sobie, że jesteś osobą kochaną i szczęśliwą. Następnie 
zwiń kłębek z  powrotem, powtarzając zaklęcie i  wyobrażając sobie, że jesteś 
szczęśliwym, kochanym człowiekiem. Kiedy kłębek będzie już zwinięty, odłóż 
przędzę na bok (nie wyrzucaj kłębka, dopóki nie pojawi się w twoim życiu mi-
łość, o którą się zwracasz). Podziękuj Duchowi, potem zgaś świece specjalną 
przykrywką. Usuń krąg. Przez siedem kolejnych dni powtarzaj część zaklęcia, 
w której zapalasz świecę. Zawsze czyń to w magicznym kręgu. Po tych sied-
miu dniach włóż do woreczka foliowego pozostałość świecy i kartkę, wsyp 
tam także ułożoną na kształt serca mieszankę płatków róż i cukru. Trzymaj 
woreczek w bezpiecznym miejscu, dopóki nie spotkasz miłości, o jaką pro-
sisz. Wtedy rozsyp mieszankę z woreczka na swoim podwórku. Poproś Du-
cha, by sprawił, żeby miłość w twoim życiu wzrastała w miarę rozkładania się 
cukru i płatków róż.

Zaklęcie „Trzymaj się z daleka, kotku”
Wcześniej, przy omawianiu miłosnych zasad, wspomniałam, że nie można po-

siadać drugiego człowieka oraz że decyzja o tym, kogo chce, a kogo nie chce on 
kochać, zależy od niego samego. Co robi czarownica, gdy jakiś człowiek niszczą-
cy związki depcze po piętach bliskiej jej osoby, planując ją zwieść kłamstwami 
i oszustwem? Czy będzie stała z boku, mówiąc: „No cóż…” i odwracając oczy? 
Absolutnie nie! Chociaż kontrolowanie czyichś myśli lub uczuć jest niedozwo-
lone, mamy prawo chronić nasze własne uczucia przed chciwymi szponami pu-
stych oportunistów. Niekiedy wszechświat wiedzie ukochaną przez nas osobę 
ścieżką, która odłącza się od naszej, niezależnie od naszych potrzeb i pragnień. 
Jeżeli masz do czynienia z taką sytuacją, poniższe zaklęcie okaże się nieskutecz-
ne i nie pozostanie ci nic innego, jak zaakceptować mądrość wyboru dokonane-
go przez wszechświat. Rozumiem, że pozwolenie na to, by ktoś od nas odszedł 
(czy też uciekł lub wyślizgnął się niepostrzeżenie z naszego życia), może niekie-
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dy uwolnić wulkan gorących emocji (nawet jeśli nie jest się już nastolatkiem). 
Możesz myśleć, że dana osoba jest dla ciebie idealna, a w istocie może być zupeł-
nie odwrotnie. Stare powiedzenie: „Miłość jest ślepa, ale sąsiedzi nie” jest może 
nieprzyjemne, niemniej jednak trafne. Jeżeli ktoś chce od ciebie odejść, pozwól 
mu na to. Motyle oraz ludzie są wolni.

Poniższa operacja magiczna to ułożone przeze mnie zaklęcie ogólnej ochro-
ny oraz wierności. Prosimy w nim, by wszyscy ludzie, których kochamy (lub tyl-
ko nasza sympatia), zostali uchronieni od wszelkiego chaosu, jaki może pojawić 
się (poprzez działanie siły przeznaczenia) na ich drodze. Mam tu na myśli osoby, 
które nie dokonały wyboru misji do wypełnienia, zanim pojawiły się na ziemi. 
Jestem święcie przekonana, że jeszcze zanim przyjdziemy na świat, mamy coś do 
powiedzenia w wielu kwestiach i możemy wybrać, czego doświadczymy, a czego 
nie. Czasami mylimy się i zmieniamy nasze przeznaczenie za życia, gdyż posia-
damy dar wolnej woli.

Możesz także zastosować to zaklęcie dla siebie, jeśli uważasz, że masz tenden-
cje do niewierności, a nie chcesz rzucać się w objęcia innej osoby.

FAZA KSIĘŻYCA: pełnia
DZIEŃ: wtorek
CIAŁO NIEBIESKIE: Mars
KOLORY: czerwony i biały
AKCESORIA: goździk (symbolizuje wierność); gałka muszkatołowa (stałość 

w  uczuciach); jeden czerwony cukierek lukrecjowy zwijany (wierność); 
mały kawałeczek czekolady (miłość); czerwona wstążka o długości 33 cen-
tymetrów oraz biała – o tej samej długości; kwadratowy skrawek białego lub 
czerwonego materiału (o wymiarach mniej więcej 13 x 13 centymetrów); 
niewielka miska; pinezka lub igła

Zapytaj swoje narzędzie do wróżenia „tak/nie”, czy rzucenie tego zaklęcia 
w tym momencie twego życia będzie dla ciebie odpowiednie. Jeśli uzyskasz od-
powiedź przeczącą, nie przystępuj do niego.

Nakreśl krąg i poświęć swój ołtarz. Połóż wszystkie potrzebne akcesoria na 
środku ołtarza. Oczyść, poświęć i  pobłogosław je w  imię Ducha. Możesz też 
uwzględnić w swoim rytuale boginię Anę (Pierwszą Matkę).

Zmieszaj w swojej misce goździka, gałkę muszkatołową i posiekane kawałecz-
ki cukierka lukrecjowego. Pomieszaj tę miksturę trzynaście razy, mówiąc:
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Niech wszyscy, którzy mnie otaczają, będą mi wierni, lecz wolni,
jeśli taka jest wola Ducha.

Wsyp mieszankę na środek białego kawałka materiału. Weź pinezkę lub igłę 
i wydrap słowa: „wierny, ale wolny” na czekoladzie. Następnie połóż czekoladę 
na mieszankę.

Zwiń lub spleć ze sobą czerwoną i białą wstążkę, zabezpieczając oba końce su-
płami. Wiążąc supły, wypowiadaj następujące słowa:

Niech wszyscy, którzy mnie otaczają, będą mi wierni, lecz wolni,
jeśli taka jest wola Ducha.

Następnie chwyć wszystkie rogi materiału tak, by uzyskać coś na kształt sa-
kiewki. Zawiąż czerwoną i białą wstążkę wokół rogów sakiewki, by ją zamknąć. 
Mocno ściśnij, by zabezpieczyć ją przed utratą zawartości.

Następnie, trzymając sakiewkę w dłoniach, zamknij oczy i powtarzaj powyż-
sze słowa. Możesz przy tym pochylać się do przodu i odchylać do tyłu, śpiewać 
– to nie ma znaczenia; ważne jest tu nieustanne powtarzanie zaklęcia do mo-
mentu, aż twój umysł zacznie wędrować myślami gdzieś indziej. Pomocne może 
być wypowiadanie słów miękkim, monotonnym głosem. Pozwól sobie odpłynąć 
w rytm własnego głosu. Kiedy skończysz, powiedz:

Bez niczyjej szkody,
niech wszystkie astrologiczne odpowiedniki okażą się poprawne

dla tego rytuału i niech to zaklęcie nie zostanie odwrócone
ani żadna klątwa niech mnie nie dosięgnie.

Niechaj tak się stanie!

Podziękuj Duchowi za pomoc i usuń swój magiczny krąg. Noś ze sobą stwo-
rzoną podczas rzucania zaklęcia sakiewkę, dopóki nie poczujesz, że „niebezpie-
czeństwo” minęło. Jeśli chcesz jeszcze przez jakiś czas nosić przy sobie tę sakiew-
kę, napełniaj ją energią za pomocą tego samego zaklęcia, podczas każdej pełni, 
oczywiście, w magicznym kręgu. Kiedy poczujesz, że ta torebeczka nie jest ci już 
potrzebna, zakop ją na swoim podwórku, prosząc Ducha, by utrzymał w twym 
sercu miłość przez całe twoje życie.
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Zaklęcie wspaniałości
Aby wszyscy dookoła postrzegali cię jako wspaniałą osobę, sama musisz za-

cząć myśleć o sobie w ten sposób. Jesteśmy w końcu sumą naszych myśli. Bycie 
nastolatką nie jest proste. Twoje ciało wciąż się zmienia, buntuje, staje się za duże 
bądź też wcale nie chce rosnąć – sprawia, że czujesz frustrację i złość wobec sie-
bie. Presja grupy rówieśniczej wcale tu nie pomaga. Przekonuję się, jak okrut-
ne nieraz bywa dorastanie, kiedy moje własne dzieci wracają do domu nieszczę-
śliwe, ponieważ ktoś złośliwie skomentował ich ubranie, fryzurę, buty, okulary 
czy cokolwiek innego. I nie chodzi tu tylko o inne nastolatki. Słowa wychodzące 
z ust nauczycieli również mnie zdumiewają. Nie wszyscy nauczyciele są źli, ale 
niektórzy zdecydowanie nie powinni pracować w szkole. Często mówiłam moim 
dzieciom, że jeśli ktoś się z nich naśmiewa, robi to dlatego, że on sam ma niskie 
poczucie własnej wartości i  że stara się skierować uwagę na jakieś dziecko, bo 
wstydzi się za samego siebie.

Kiedy chodziłam do szkoły średniej, miałam zajęcia związane z wartościami 
rodzinnymi, w tym na temat zdrowia i seksualności. Nauczycielka poruszyła też 
temat interakcji między nastolatkami. Ta wspaniała kobieta nauczyła mnie jed-
nej, bardzo cennej rzeczy, której nigdy nie zapomniałam. Powiedziała: „Nigdy 
nie patrz na osobę wytykaną palcami – spójrz raczej na tego, kto to robi”.

Nastolatki nazbyt często zmieniają coś w sobie, by przypodobać się innym. 
Dzieje się to także w życiu dorosłym, kiedy z jakiegoś powodu spada nam poczu-
cie własnej wartości. Firmy produkujące kosmetyki do koloryzacji włosów lub 
do robienia makijażu zbijają miliony dolarów na nastolatkach – młodzi ludzie 
chcą wyglądać lepiej, ponieważ ktoś powiedział im, że ich wygląd nie jest dosta-
tecznie atrakcyjny. Ubrania ze sportowym logo lub reklamowane przez sportow-
ców migają na szkolnych korytarzach niczym wielobarwna fala, a zaprojektowa-
no je po to, by zadać bolesny cios rodzinnym budżetom. Dlaczego? Ponieważ 
kupujący czują, że aby dobrze wyglądać, muszą być tacy, jak wszyscy dookoła, 
chociaż główna maksyma każdej nastolatki brzmi: „Jestem inna”.

Jeśli chcesz wyglądać lepiej, gdyż inni ludzie się z ciebie śmieją– przemyśl to. 
Co z tego, że nie stać cię na modne ubrania? Stwórz własny styl. Obecnie mamy 
nieograniczone możliwości przerabiania starych ubrań tak, by wyglądały orygi-
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nalnie, atrakcyjnie. Każdy może nauczyć się zszywania porwanych ubrań i ob-
sługi pralki. Zrób uczciwy przegląd własnej osoby. Jak się mają sprawy twojej hi-
gieny osobistej? Czy nie potrzebujesz czasem czegoś ulepszyć w tej dziedzinie? 
Czy myjesz zęby? Utrzymujesz włosy w czystości? Ja sama przez wiele lat skra-
całam sobie włosy, ponieważ nie było mnie stać na fryzjera (wciąż nie zawsze 
mogę sobie na to pozwolić). Z czasem osiągnęłam wprawę w układaniu fryzury 
na wzór tych widzianych w czasopismach. Czy używasz dezodorantu? Możesz 
się śmiać, ale naprawdę czasami rodzice dzieci w wieku gimnazjalnym nie chcą 
przyjąć do wiadomości, że ich pociechy rosną, więc nie uczą ich zasad higieny 
osobistej. To nie żart, sama często spotykam się z takimi sytuacjami. Jeżeli ktoś 
śmieje się z ciebie, bo nieładnie pachniesz, może rzeczywiście tak jest. Staraj się 
zawsze mieć czysty strój na zajęcia sportowe. Używaj specjalnego odświeżacza 
do butów, w których ćwiczysz. Nie ma się czego wstydzić. Jesteś przecież czło-
wiekiem, zaś ludzie są także po części zwierzętami.

Kiedyś znałam pewnego młodego mężczyznę, którego ubrania zawsze mia-
ły kwaśny zapach. Ohyda! Nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego te ubrania 
tak brzydko pachną. Wszyscy trzymali się od chłopaka z daleka (miał wtedy sie-
demnaście lat). Kiedy wiele lat później robiłam duże pranie, zostawiłam pokaź-
ną stertę ubrań w pralce i zapomniałam je wyjąć. Dwa dni po tym wydarzeniu 
moja córka pomyślała, że po prostu uprałam te ubrania i włożyła je do suszarki. 
Myśląc, że w suszarce są ubrania, które moja córka prała tego ranka, zeszłam na 
dół i zaczęłam je wywieszać. Od razu wyczułam ten charakterystyczny kwaśny 
odór i przypomniałam sobie owego chłopaka, który „pachniał”, jakby właśnie 
wyszedł z kanału. Albo jego matka nie wiedziała, jak się robi pranie, albo też mu-
siał sam prać, a nikt mu nie powiedział, że należy od razu wyjąć mokre ubrania 
z pralki i rozwiesić je lub włożyć do suszarki (zwłaszcza latem). Zrobiło mi się 
smutno, ponieważ coś tak prostego, jak odpowiednia dbałość o ubrania, mogło 
zmienić życie tego chłopaka na lepsze – gdyby tylko wiedział, jak należy je prać.

Teraz, kiedy robimy pranie (ja i moje córki), ładujemy energią butelkę lawen-
dowego płynu do zmiękczania tkanin, by uzyskać harmonię, po czym dolewamy 
go do każdego prania. Wieszamy także ubrania lub wkładamy je do suszarki, za-
raz po wyłączeniu się pralki.

No, a poza tym może dzieciaki naśmiewające się z ciebie są po prostu złośliwe 
dlatego, że ci zazdroszczą.

Czy to wszytko oznacza, że masz zrezygnować z rzucania zaklęcia wspania-
łości? Na pewno nie – ale musisz pragnąć stać się lepszym człowiekiem dla sie-
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bie, nie zaś z powodu tego, co inni o tobie pomyślą lub powiedzą. Kiedy żyjemy 
w zgodzie ze sobą i z otoczeniem, czujemy się wspaniali, naładowani energią, sil-
ni i gotowi stawić światu czoła. Wspaniały niekoniecznie musi oznaczać idealny 
i lśniący niczym model lub modelka z okładki jakiegoś magazynu. Wiele lat za-
jęło mi przekonanie mojego męża, że kobiety nie stroją się, nie układają włosów 
i nie malują się dla mężczyzn – robią to wszystko dla siebie.

Pierwszy etap tego zaklęcia wymaga z  twojej strony pewnych przemyśleń. 
Wybierz dziesięć osób, które podziwiasz. Wypisz ich imiona na kartce i przy każ-
dym z nich dopisz, co ci się w tej osobie najbardziej podoba. Nie chodzi tu o to, 
by stać się kimś innym, lecz by spojrzeć na cechy, które podziwiasz u  innych, 
i wpasować je do swojej osobowości.

FAZA KSIĘŻYCA: zacznij podczas nowiu i powtarzaj to zaklęcie przez 30 dni
DZIEŃ: piątek
CIAŁO NIEBIESKIE: Wenus
AKCESORIA: lusterko; lista dziesięciu pozytywnych cech, które chcesz widzieć 

u siebie

Oczyść, poświęć i naładuj mocą lusterko w uświęconej przestrzeni swego oł-
tarza. W lustrze poproś o błogosławieństwo Ducha. To zwierciadło wspaniało-
ści symbolizować będzie twój wewnętrzny i zewnętrzny czar, twoje piękno. Nie 
używaj go do żadnych innych celów – tylko do przeglądania się (oznacza to, że 
nie możesz używać tego lusterka do zaklęć ochronnych). Radzę też nikomu go 
nie pożyczać. Czarownice mają niepisaną zasadę, zgodnie z którą nie mogą do-
tykać magicznych akcesoriów innej osoby, chyba że najpierw zapytają o pozwo-
lenie. Narzędzia magiczne w sposób naturalny przyciągają małe dzieci, więc jeśli 
masz młodsze rodzeństwo, może lepiej przechowuj swoje zwierciadło w niedo-
stępnym dla brata czy siostry miejscu. Jeśli dotkną oni twego lusterka, nie wpły-
nie to negatywnie na magię – Bóg i Bogini kochają przecież dzieci. Chodzi o to, 
że przez przypadek lustro może się stłuc. Jeżeli czujesz, że jakaś cecha na two-
jej liście wydaje się dyskusyjna (odczuwasz to zabawne uczucie łaskotania czy 
mrowienia w brzuchu), sprawdź ją za pomocą swoich kamieni do wróżenia. Być 
może musisz poczekać z wypracowaniem tego przymiotu na bardziej odpowied-
ni czas albo cecha ta nie jest dla ciebie odpowiednia.

Każdej nocy, zanim się położysz, spójrz w  zwierciadło i  powtórz dziesięć 
cech, które chcesz posiadać. Na przykład: „Dostrzegam piękno we wszystkim, 
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co mnie otacza”, „Jestem wyjątkową, kochającą osobą” itd. Nie patrz na siebie 
krytycznie w tym lustrze. Każdy z nas ma w sobie coś pięknego. Może u ciebie są 
to piękne oczy, ładny uśmiech czy świetne włosy. Następnie zamknij oczy i wy-
obraź sobie, że jesteś tą wspaniałą, olśniewającą osobą, jaką chcesz być. Poproś 
Ducha, by pomógł ci stać się lepszym człowiekiem. Zrozum, że autentyczny urok 
zwykle nie objawia się na zewnątrz – na osobisty czar i doskonałość składają się 
pozytywne cechy, które płyną z głębi twej duszy i cię opromieniają.

Zaklęcie pożegnalne
Niekiedy zdarza się, że nie chcemy dłużej utrzymywać kontaktów z  osobą, 

która kiedyś wydawała się cudowna i wspaniała, a potem okazała się nieznośna 
i nas rozczarowała. Innym razem między bliskimi sobie ludźmi po prostu prze-
staje się układać tak jak dawniej. Przyjaciele wkraczają w nasze życie, dzielą je 
z nami, a potem nadchodzi czas, by się oddalili. Jeśli twój przyjaciel lub partner 
staje się zaborczy, czas pozwolić mu odejść. To zaklęcie pożegnalne ułożyła moja 
córka Angelique. Stosowała je już z powodzeniem kilkakrotnie. Zaklęcie to ni-
kogo nie krzywdzi. Jego celem jest spowodowanie raczej pasywnej separacji niż 
aktywnej akcji.

FAZA KSIĘŻYCA: dzień przed nowiem
DZIEŃ: sobota
CIAŁO NIEBIESKIE: Saturn
KOLORY: czarny i biały
AKCESORIA: jedna biała świeca, jedna czarna świeca (jeśli nie możesz użyć 

świec, przygotuj jeden biały kamyk i jeden czarny wielkości połowy twojej 
dłoni); własne zdjęcie; zdjęcie osoby, którą chcesz pożegnać; czarna wstąż-
ka o długości około 43 centymetrów; pinezka lub igła; czarny marker; biała 
farba lub korektor w płynie

Zadaj swoim kamieniom do wróżenia pytanie: „Czy powinnam dziś rzucić to 
pożegnalne zaklęcie, w celu odseparowania mnie od (imię osoby, którą chcesz po-
żegnać)”. Jeśli uzyskasz odpowiedź przeczącą, lepiej odłóż zaklęcie na inny ter-
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min. Może obecna chwila nie jest ku temu odpowiednia, a może wcale nie mu-
sisz rzucać zaklęcia, gdyż sytuacja między tobą a tą osobą wkrótce się wyjaśni, 
zgodnie z twoimi intencjami i bez ingerencji magicznej pomocy.

Nakreśl magiczny krąg i poświęć swój ołtarz. Wyryj swoje imię na białej świe-
cy za pomocą igły lub pinezki. Jeżeli używasz kamyków, napisz czarnym marke-
rem swoje imię na tym białym. Na czarnej świecy wyryj igłą lub pinezką imię 
osoby, która ma zniknąć z twojego życia. Jeśli korzystasz z kamyków, podpisz się 
na czarnym za pomocą korektora w płynie.

Obwiąż jeden koniec czarnej wstążki wokół białej świecy, drugi zaś wokół 
czarnej. Oddal od siebie świece tak, by wstążka nie zwisała luźno, ale by nie była 
zbyt naprężona – by świece się nie przewróciły. Swoje zdjęcie oraz fotografię 
przedstawiającą żegnaną osobę połóż pod wstążką między dwiema świecami.

Zapal białą świecę i powiedz:

Ta świeca symbolizuje mnie.
Proszę Ducha o pomoc w rzuceniu tego zaklęcia.

Zapal czarną świecę i powiedz:

Ta świeca symbolizuje (imię żegnanej osoby).
Proszę Ducha o pomoc w rzuceniu tego zaklęcia.

Weź nożyczki i trzymając je nad wstążką, powiedz:

Tymi oto nożyczkami przetnę wstążkę,
która symbolizuje mentalną i duchową więź

między mną a (imię żegnanej osoby).
Niech żadne z nas nie ucierpi ani nie odczuje niepokoju z powodu tej rozłąki.

Weź głęboki wdech, po czym przetnij wstążkę.
Przesuń oba zdjęcia na środek ołtarza (jeśli wcześniej się tam nie znalazły) 

i połóż jedno obok drugiego. Następnie na swoim zdjęciu ustaw białą świecę, zaś 
na zdjęciu osoby żegnanej – czarną. Pozwól świecom palić się przez trzy minuty. 
W tym czasie zamknij oczy i wyobraź sobie, że ty i osoba, z którą chcesz się roz-
stać, w zgodzie oddalacie się od siebie. Potem otwórz oczy. Rozsuń obie świece 
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i fotografie tak, by znajdowały się w odległości mniej więcej pięciu centymetrów. 
Powtórnie wywołaj w  myślach podobną wizualizację, jak uprzednio, po czym 
oddal świece i zdjęcia od siebie o kolejne 2,5 centymetra. Powtórz wizualizację. 
Zakończ zaklęcie słowami:

Bez niczyjej szkody,
niech wszystkie astrologiczne odpowiedniki okażą się poprawne

dla tego rytuału i niech to zaklęcie nie zostanie odwrócone
ani żadna klątwa niech mnie nie dosięgnie.

Niechaj tak się stanie!

Podziękuj Duchowi za pomoc w czarach, a następnie zgaś świece specjalną 
przykrywką.

Następnego wieczoru powtórz powyższy proces zapalania świec i odsuwania 
ich od siebie (niepisana zasada magiczna: nie oddalaj się od płonących świec). 
Najpierw rozsuń je o pięć centymetrów, potem o 2,5 centymetra, na końcu o ko-
lejne 2,5. Powtarzaj tę procedurę przez trzy do siedmiu dni. Jeżeli żegnana osoba 
oddali się od ciebie w przeciągu pierwszych trzech dni, ponownie podziękuj Du-
chowi za pomoc, po czym wyrzuć użyte wstążki i świece. Jeżeli żegnana osoba 
nie zniknie z twego życia, powtarzaj zaklęcie przez siedem dni, po czym podzię-
kuj Duchowi i pozbądź się akcesoriów używanych podczas rytuału.

Jeżeli żegnana osoba nie odejdzie przez kolejne trzydzieści dni, powtarzaj za-
klęcie, dopóki nie zniknie z twego życia. Ostatnim razem, gdy moja Angie rzu-
cała to zaklęcie, świeca reprezentująca żegnaną osobę dosłownie eksplodowała. 
Nie, ta osoba nie doznała żadnej krzywdy, ale za to wyniosła się z życia mojej cór-
ki w mniej niż 24 godziny.
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