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DROGA CZYTELNICZKO I DROGI CZYTELNIKU,

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat magii, zaklęć i sztuki 
przyciągania pozytywnej energii, zapraszamy do poznania innych 
książek naszego wydawnictwa. Pełna oferta na www.illuminatio.pl. 
Zapraszamy Cię także do najbardziej magicznego miejsca 
w sieci – www.CzaryMary.pl.

Wydawnictwo ILLUMINATIO
www.illuminatio.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku
www.facebook.com/illuminatiopl



Oto Twój sekretny dziennik magiczny,  

a w nim zaklęcia na rozwiązanie najważniej-

szych problemów, które mogą Cię spotkać.  

Będzie Ci on towarzyszył w szczęściu  

i nieszczęściu, możesz w nim zapisać to wszystko,  

co czujesz i myślisz, o czym marzysz i śnisz.  

Nie musisz nikomu tego pokazywać  

ani się z tego tłumaczyć. 

Niech to będzie Twój najlepszy,  

tajemny przyjaciel magiczny!
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Umieść akcesoria 
na ołtarzu i tak długo unoś nad 

nimi dłonie, aż zaczną cię swędzieć. Za-
pal czerwoną świecę. Zamieszaj biały cukier, 

płatki róż i kartkę ze swoim imieniem 
w misce 7 razy, mówiąc: 

Mieszam,
zmieniam,

manifestuję.
Miłość wysłanej przez wszechświat osoby, 

która będzie dla mnie najbardziej odpowiednia.

Igłą wyryj słowo „miłość” oraz swoje imię na białej świecy. Ponow-
nie wypowiedz powyższe zaklęcie 7 razy. Kartkę z miski umieść pod 
świecznikiem na środku ołtarza. Usyp wokół świecy serce z cukru 

i płatków róż. Myśl o tym, jaka jesteś szczęśliwa, i powiedz:

Duchu, proszę wszechświat, 
by przysłał do mnie osobę,

która będzie dla mnie najbardziej odpowiednia.

Przytrzymaj luźny koniec kłębka przędzy w dominującej ręce i – po-
wtarzając zaklęcie – rozwijaj nić. Wyobrażaj sobie, że jesteś kocha-

na. Następnie zwiń kłębek, powtarzając zaklęcie. Odłóż przędzę  
i zgaś świece. Usuń krąg. Przez 7 kolejnych dni powtarzaj 

część zaklęcia, w której zapalasz świecę. Po 7 dniach 
włóż do woreczka foliowego pozostałość świecy  
i kartkę oraz wsyp ułożoną na kształt serca mie-

szankę. Gdy spotkasz swą miłość, rozsyp 
mieszankę z woreczka 

na podwórku.



Faza Księżyca: od nowiu do pełni

Dzień: piątek

Ciało niebieskie: Wenus

Kolory: czerwony i biały

Akcesoria: 2 świece – 1 czerwona i 1 biała;  
kłębek czerwonej przędzy; białe i czerwone płatki 

róż; biały cukier; twoje imię wypisane czerwo-
nym atramentem na białej kartce;  

miska; igła
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Wybierz 10 osób, 

które podziwiasz. Wypisz ich 

imiona na kartce, przy każdym z nich 

dopisz, co ci się w tej osobie najbardziej po-

doba. 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.

 Oczyść, poświęć i naładuj mocą lusterko w uświęco-

nej przestrzeni swego ołtarza. W lustrze poproś 

o błogosławieństwo Ducha. Każdej nocy, zanim 

się położysz, spójrz w zwierciadło 

i powtórz dziesięć cech, które chcesz posiadać. Na przykład: 

„Dostrzegam piękno we wszystkim, 
co mnie otacza”. 

„Jestem wyjątkową, kochającą osobą”.  

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 wyobraź sobie, że jesteś tą wspa-

niałą, olśniewającą osobą, jaką chcesz być. 

Poproś Ducha, by pomógł ci stać 

się lepszym człowiekiem. 
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Faza Księżyca: zacznij podczas nowiu  
i powtarzaj to zaklęcie przez 30 dni

Dzień: piątek

Ciało niebieskie: Wenus

Akcesoria: lusterko; lista 10 pozytywnych cech, 
które chcesz widzieć u siebie
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Czasami ktoś nam 
się podoba, ale ze strachu 

przed odrzuceniem nie okazujemy mu 
tego. Oto zaklęcie dające ci zielone 

(lub też czerwone) światło.
W uświęconej przestrzeni oczyść, poświęć i napełnij 

mocą czerwoną, gumową piłeczkę. Odbijając ją, 
powtarzaj następujące zaklęcie:

Z ziemi w powietrze, z powietrza na ziemię
odbijam magię w tę i we w tę stronę.

Czy mnie lubisz? Czy mnie kochasz?
Muszę wiedzieć. Oczy smoka i anioła skrzydła.

Dotykam teraz magicznego pierścienia.
Czy mnie lubisz? Czy mnie kochasz?

Muszę wiedzieć. Ziemia i powietrze, ogień i woda.
Moja mała piłka wzbija się coraz wyżej.

Magia dziś jest moja. Moc dzisiaj jest moja.
Czas poznać odpowiedź.

 Powtarzaj ostatnią linijkę, odbijając piłeczkę. 
Kontynuuj tę czynność przez chwilę, po czym powiedz:

Bez niczyjej szkody, niech stanie się moja wola.
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!

W niedługim czasie uzyskasz odpowiedź na swo-
je pytanie. Jeśli nie stanie się to w przeciągu 

trzydziestu dni, powtórz zaklęcie.
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Faza Księżyca: pełnia

Dzień: piątek

Ciało niebieskie: Wenus

Akcesoria: mała, czerwona, gumowa piłeczka  
– musi być nowa (nieużywana)



Spodobał Ci się fragment, 
który przeczytałeś?

 Zamów książkę 

na 
www.CzaryMary.pl 

www.TaniaKsiazka.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku:
https://www.facebook.com/illuminatiopl

Wydawnictwo Illuminatio

www.illuminatio.pl

Tajemna księga cieni
nastoletniej czarownicy

www.CzaryMary.pl
www.TaniaKsiazka.pl
https://www.facebook.com/illuminatiopl
www.illuminatio.pl

