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Donald Michael Kraig ukończył filozofię na Uniwersytecie Ka-
lifornijskim w Los Angeles, gdzie studiował również muzy-

kologię. Otrzymał stypendium Uniwersytetu Południowokalifor-
nijskiego, które pozwoliło mu zdobyć dyplom z zakresu multi-
mediów, grafiki 3D, animacji oraz projektowania stron interne-
towych. Jako muzyk występował przed ponaddziesięciotysięczną 
publicznością, otwierając koncerty takich artystów jak Elton John 
czy Great White. Donald jest certyfikowanym Arcymistrzem Ta-
rota, należał do wielu grup zajmujących się magią i duchowością, 
został także inicjowany w kilku tradycjach tantrycznych. Zdo-
był certyfikaty Narodowego Towarzystwa Hipnoterapeutyczne-
go, Amerykańskiej Rady Hipnoterapeutycznej (ABH) oraz Towa-
rzystwa Psychologii Integracyjnej (AIP). Może nauczać hipnotera-
pii jako przedstawiciel ABH, jest także certyfikowanym mistrzem 
praktyk neurolingwistycznego programowania w AIP. 

Donald zaczął prowadzić swoje zajęcia w południowej Kalifor-
nii, aby w późniejszym czasie odwiedzić także różne części Sta-
nów Zjednoczonych i Europy. Do jego ulubionych tematów należą 
między innymi Kabała, Tarot, magija, ewokacje, Tantra, hipnoza, 
wcześniejsze wcielenia, czakry oraz Śri jantra. 

O autorze



Książka, którą trzymasz w rękach, to cykl lekcji dotyczących ma-
giji, zawierający także podaną w przystępny sposób wiedzę do-

tyczącą podstaw Kabały. Zachowując zgodność z systemem kaba-
listycznym, zdecydowałem się określać Ostateczną Boskość termi-
nem „Bóg”. Zarówno kabaliści, jak i autor tej pozycji nie postrzega-
ją Boga jako postaci męskiej, pomimo że bardzo często jest on wła-
śnie w ten sposób wyobrażany i opisywany. Jest to kwestia wygody.

Zgodnie z Kabałą, Ostateczne Źródło Wszystkiego jest jednorod-
ne, jednoczy wszelkie rozróżnienia – górę i dół, prawą i lewą stronę, 
pozytywny i negatywny aspekt, męskość i kobiecość – w swojej Bo-
skiej Istocie. Zwykło się uważać, że Bóg nie może być ograniczony do 
reprezentacji tylko jednej płci. Kwestię tę rozwijam w samej książce.

Nie ukrywam, że sam podzielam ten punkt widzenia. Używa-
jąc słowa „Bóg”, mającego określić Jedyne Boskie Źródło Wszyst-
kiego, nie mam zamiaru sugerować, że Boskość jest ograniczona do 
męskiej lub żeńskiej jakości. Wykorzystanie słowa Bóg w odniesie-
niu do Boskości jest spójne zarówno w odniesieniu do tradycji, jak 
i używanego przeze mnie na co dzień języka angielskiego.

Część Czytelników zwróci uwagę na niecodzienną pisownię 
hebrajskich wyrazów poddanych transliteracji. Jako że nie istnie-
je jeden, uznawany przez wszystkich sposób zapisu fonetycznego 
języka hebrajskiego w innych językach, zdecydowałem się kiero-
wać przede wszystkim jego współczesnym brzmieniem, a nie ar-
chaiczną pisownią.

Mam nadzieję, że takie podejście do języka hebrajskiego nie 
będzie dla nikogo gorszące. Mam też nadzieję, że użycie terminu 
„Bóg” w odniesieniu do Ostatecznej Boskości nie urazi nikogo, kto 
– jak ja (co, mam nadzieję, znalazło odbicie na kartach tej książ-
ki) – docenia także żeński pierwiastek owej Boskości.

D. M. K.

Nota autorska



Od momentu, w którym Magija współczesna po raz pierwszy została oddana do 
druku, w moim życiu nastąpiło wiele zmian. Kilkakrotnie się przeprowadzałem, 

czasami do miejsc oddalonych o tysiące kilometrów. Niespodziewanie zmarła moja 
matka. Po długiej chorobie odszedł także jeden z moich najbliższych przyjaciół. Prze-
jechałem całe Stany Zjednoczone, prowadząc warsztaty i szkolenia. Spotkałem tysią-
ce ludzi i odpisałem na tysiące listów. Przyznano mi stypendium na Uniwersytecie 
Południowokalifornijskim, dzięki czemu mogłem wrócić na uczelnię i zdobyć dyplom 
z zakresu multimediów, grafiki 3D, animacji oraz projektowania stron internetowych.

Wiele z tych zmian zostało sprowokowanych przez Magiję współczesną. W mniej 
lub bardziej bezpośredni sposób pomogła mi ona w pracy zarobkowej, pozwoliła ob-
jechać całe Stany Zjednoczone, a także odwiedzić Kanadę i Europę. Nawiązałem 
dzięki niej wiele, naprawdę wiele nowych znajomości.

Najwięcej satysfakcji przyniosło mi jednak to, co usłyszałem na jej temat od in-
nych ludzi. Myślałem, że Magija współczesna będzie zwykłą książką na temat wyso-
kiej magiji. Z niezliczonych rozmów i listów dowiedziałem się tymczasem, że zmie-
niła ona życie wielu osób. Uważam, że ludzie, którzy dzięki tej książce zmienili swo-
je życie, byli już na tę zmianę przygotowani. Magija współczesna pomogła im po pro-
stu postawić dodatkowy krok w kierunku, w którym, tak czy inaczej, zmierzali. Nie-
zmiernie mnie cieszy jednak fakt, że moja książka im w tym pomogła. 

Zawsze miałem nadzieję, że Magija współczesna stanie się podręcznikiem do na-
uki magiji. Wiele osób i grup mówi mi, że korzysta z niej dokładnie w ten sposób. 
Jeszcze większą radość odczuwam, kiedy słyszę, że jakaś grupka traktuje ją jako 
punkt wyjścia, zmieniając ją i dodając do niej nowe elementy. Oznacza to bowiem, że 
ludzie się rozwijają i myślą samodzielnie. Oznacza to także, że magija nie jest naśla-
dowaniem formułek stworzonych przez naszych przodków, ale żywą i ewoluującą na-
uką zbudowaną na ich poświęceniu, geniuszu i oryginalności. Książka ta jest w pew-
nym sensie skromnym wyrazem uznania dla mądrości tych ludzi. Mam nadzieję, że 
jeszcze więcej osób sięgnie po Magiję współczesną i uczyni z niej podręcznik do na-
uki, poszukiwań i (co najważniejsze) do praktyki. 

Przedmowa
DO WYDANIA II
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Kiedy pisałem tę książkę, nie wydawano zbyt wielu pozycji dotyczących wyso-
kiej magiji. Nawet najbardziej wartościowe i najpopularniejsze z nich zostały napi-
sane przynajmniej czterdzieści lat wcześniej. Z racji tego, że nie było w tamtym cza-
sie zbyt wielu magów ceremonialnych (w porównaniu ze stanem obecnym), spodzie-
wałem się, że nakład Magiji współczesnej nie przekroczy dziesięciu tysięcy kopii. Ku 
mojemu zaskoczeniu, okazał się dziesięciokrotnie większy. 

Magija współczesna pojawiła się na rynku w odpowiednim momencie. Na doda-
tek ludziom przypadł do gustu mój sposób prezentowania informacji. Sprawiło to, że 
książka ta w znaczącym stopniu pomogła uczynić magiję ceremonialną bardziej zro-
zumiałą i przystępniejszą niż kiedykolwiek wcześniej. Liczba praktykujących magów 
ceremonialnych nigdy nie była większa. 

Kiedy stawiałem pierwsze kroki w świecie okultyzmu, wiele osób uważało, że 
magowie ceremonialni i poganie powinni trzymać się od siebie z daleka. Z radością 
mogę powiedzieć, że sytuacja ta uległa zmianie. Ezoteryka otworzyła się na prag-
matyczny eklektyzm: „Jeśli coś działa, używaj tego”. Magija współczesna była jed-
ną z pierwszych książek o magiji ceremonialnej, która dopuszczała także pogańską 
wizję świata. Mam nadzieję, że przynajmniej w pewnym stopniu przyczyniła się ona 
do stworzenia pomiędzy tymi dwoma środowiskami „jedności ponad podziałami”. 

Wiele lat temu byłem na spotkaniu z jedną z moich ulubionych pisarek Ursulą K. 
Le Guin. Na wstępie przeczytała fragment jednej ze swoich powieści, po czym zaczę-
ła podpisywać książki. Zorientowałem się, że wszyscy naokoło mają nowe, błyszczą-
ce wydania przynajmniej jednego z jej dzieł. Ja natomiast trzymałem w dłoniach sta-
ry, pożółkły, rozpadający się egzemplarz Czarnoksiężnika z Archipelagu. Było oczywi-
ste, że książka ta została wielokrotnie przeczytana. Jej twarz się rozpromieniła. „Cie-
szę się, że ktoś naprawdę czyta moje książki”, powiedziała do mnie. 

Było to wiele lat przed tym, jak zabrałem się do pisania Magiji współczesnej. Do-
piero z obecnej perspektywy wiem, o co jej wtedy chodziło. Trudno mi opisać emo-
cje, które odczuwam, kiedy widzę u kogoś podniszczony egzemplarz mojej książki 
z masą zakładek i komentarzy dopisanych na marginesach. Chciałbym mieć wystar-
czająco dużo czasu, by przeczytać wszystkie te uwagi. Wiele osób powiedziało mi, że 
tak często używały Magiji współczesnej, iż w pewnym momencie musiały sobie ku-
pić nowy egzemplarz. 

Jestem bardzo wdzięczny wszystkim osobom, które poznałem w Llewellyn, 
w szczególności tym, które pomogły tej książce osiągnąć sukces. Chciałbym podzię-
kować Carlowi i Sandrze Weshcke za pokładane we mnie zaufanie oraz Nancy Mo-
stad, dzięki której Magija współczesna ukazała się w druku. 

Jestem także wdzięczny wszystkim osobom, które oprócz kupna tej książki uczy-
niły z niej narzędzie rozwoju osobistego i duchowego. To właśnie im dedykowane jest 
nowe wydanie Magiji współczesnej. 



Kiedy spoglądam wstecz na swoje życie, jedno wydarzenie wydaje mi się szczegól-
nie istotne. Byłem trzynastoletnim młodzieńcem. Okres ten jawi mi się we wspo-

mnieniach jako wyjątkowo ekscytujący. Oprócz chodzenia do szkoły, grania w base-
ball, pisania opowiadań, muzykowania, wykonywania sztuczek magicznych i jeżdże-
nia na desce przynajmniej cztery lata poświęciłem na przygotowania do bar micwy*, 
najważniejszego rytuału mojego ówczesnego życia. Któregoś dnia jeden z rabinów 
z mojej synagogi wezwał mnie do siebie na rozmowę. Na oko wyglądał na dziewięć-
dziesięciolatka, ale zachowywał się, jakby wciąż miał nie więcej niż osiemnaście lat. 
Długa szata ledwo zasłaniała noszone przez niego tenisówki.

Judaizm był dla mnie wtedy bardzo wygodny, głównie przez to, że nie straszył 
piekłem i nie narzucał konieczności dokonywania wyboru: „Wiara albo wieczne po-
tępienie”, opierając się zamiast tego na miłowaniu Boga i kierowaniu się w życiu od-
wrotnym aspektem Złotej Zasady, czyli: 

Tego, co Tobie nienawistne, nie czyń Twojemu bliźniemu.

Dla osoby o naukowej orientacji, jaką byłem i nadal jestem, była to przyjemna, 
bezpieczna, niemalże świecka religia – aż do wyżej wspomnianej rozmowy ze sta-
rym rabinem.

Zostałem podczas niej niespodziewanie przygnieciony nieznanymi mi wcześniej 
informacjami na temat judaizmu. Dowiedziałem się, na przykład, że zakończenie Ta-
litu (szala modlitewnego) powinno mieć całą masę nitek w takich, a nie innych kolo-
rach, oraz odpowiednią liczbę węzełków na brzegach. Brzmiało to dla mnie co naj-
mniej dziwnie. 

Kolejnym tematem naszej rozmowy był tefilin (filakterie). W przyszłości miałem 
uczestniczyć w rytuałach odprawianych przez minjan, czyli grupę co najmniej dzie-
sięciu dorosłych mężczyzn. (Dlaczego właśnie dziesięciu, a nie jedenastu albo dzie-

* Uroczystość żydowska wprowadzająca chłopca w pełnoletność w świetle prawa religijnego (przyp. red.).

Wprowadzenie
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więciu?). W trakcie minjanów każdy z nas miał nosić tefilin – pudełeczko zawiera-
jące cztery ustępy Tory, które musi być przywiązane do ramienia rzemykiem owinię-
tym siedmiokrotnie wokół przedramienia (dlaczego siedmiokrotnie…?). Rzemyk po-
winien także oplatać dłoń w taki sposób, by tworzył literę szin. Opaska przewiązana 
na głowie powinna tworzyć literę dalet, a oplatająca ramię – literę jod. Razem ukła-
dają się one w słowo „Szaddai”, imię Boga (myślałem, że imię Boga jest czterolitero-
we i nie powinno być wymawiane w żadnych okolicznościach). Drugie pudełeczko 
powinno być przywiązane na czole, niczym róg jednorożca. Rzemień wiąże się z tyłu 
głowy, a następnie przekłada w ten sposób, by oba jego końce opadały na klatkę pier-
siową. 

Nagle wyznawana przeze mnie religia przestała być dla mnie zrozumiała i logicz-
na. Przestała dawać mi także poczucie bezpieczeństwa, co sprawiło, że odczułem po-
trzebę odszukania jej korzeni, tego, co leżało u jej podstaw. Zapoczątkowało to po-
szukiwania i studia, które zajęły mi ponad dwadzieścia lat i doprowadziły ostatecz-
nie do poznania Kabały i magiji w ujęciu rytualnym. Owocem tych poszukiwań jest 
niniejsza książka.

Przez te wszystkie lata przeczytałem tysiące książek i przemierzyłem Stany Zjed-
noczone i Europę Zachodnią. Pisywałem do okultystycznych i newage’owych czaso-
pism, ukończyłem filozofię na UCLA*.

Jestem także certyfikowanym Arcymistrzem Tarota, mistrzem praktyk neurolin-
gwistycznego programowania, mam także honorowy doktorat z metafizyki.

Kurs, który teraz zaczniesz, nie został przeze mnie wymyślony na poczeka-
niu. Przeprowadzałem go wielokrotnie w południowej Kalifornii wraz z tysiącami 
uczniów, za każdym razem próbując go usprawniać. Początkowo można było zamó-
wić go pocztą. Trzymane przez Ciebie w rękach wydanie książkowe umożliwiło jed-
nak dotarcie do dużo szerszych rzesz osób zainteresowanych podejmowaną przeze 
mnie tematyką. Masz więc okazję skorzystania ze szczegółowego opisu całości kursu, 
którego wcześniej nie mieli moi uczniowie. Ja również dysponuję dziś większą wie-
dzą i szerszym wachlarzem doświadczeń.

Kilka słów o tym, co obejmuje kurs. Przede wszystkim dotyczy on sztuki magiji 
lub magiji w ujęciu rytualnym oraz Kabały: filozofii leżącej u podstaw magiji (i w za-
sadzie wszystkich religii abrahamicznych). Opiera się on przede wszystkim na trady-
cji Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku, ponieważ to właśnie w jego ramach zlały 
się różne aspekty zachodniej tradycji misteryjnej. Nie jest to jednak książka poświę-
cona wyłącznie tej tradycji. Jej poszczególne części zawierają wpływy tradycji Da-
lekiego Wschodu, wierzeń pogańskich, thelemy Aleistera Crowleya oraz kilku bar-
dziej współczesnych systemów magicznych. Niektóre z zaprezentowanych tematów 
zawierają wiedzę dotyczącą Tarota i jego historii oraz szeroko pojętych technik dywi-
nacyjnych, Drzewa Życia i jego trzech filarów, czterech kabalistycznych światów, hi-
storii Kabały, natorikonu, temury, interpretacji Biblii, tworzenia talizmanów, podró-
ży astralnych, ścieżkowania, uleczania, Klucza Salomona, ale także Mniejszego Ry-
tuału Odpędzenia Pentagramu, Rytuału Odpędzenia Heksagramu, Rytuału Środko-

* Uniwersytet Kalifornijski, kampus Los Angeles (przyp. red.).
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wego Filaru, Krążenia Świetlistego Ciała, Rytuału Przywołania Strażników, medyta-
cji, rytuałów magicznych, które możesz tworzyć na szczególne okoliczności, oraz wie-
le innych technik pomocnych przy pracy nad sobą.

Oczywiście, jest to tematyka zbyt rozległa, by móc zawrzeć ją na kilkuset stro-
nach – na rynku dostępne są w końcu tysiące powiązanych z nią pozycji. Warto za-
tem podczas lektury pamiętać o dwóch rzeczach: 

1. Tzw. Prawie Sturgeona, wedle którego 90% wszystkiego to bzdury. Theodo-
re Sturgeon był pisarzem, który wymyślił ten termin (początkowo posługu-
jąc się nazwą „Objawienie Sturgeona”), ponieważ nie mógł już znieść ciągłe-
go atakowania książek science fiction przez krytyków literackich w latach 50. 
Podobno, kiedy ktoś zapytał go, czy zgodzi się z tym, że 90% książek scien-
ce fiction to bzdury, odpowiedział, że 90% wszystkiego to bzdury. Wspomi-
nam o tym prawie, aby zasygnalizować, że większość książek powiela zupeł-
nie bezużyteczne lub mało odkrywcze informacje. Na dodatek, książki o te-
matyce okultystycznej są często pisane przez ludzi, którzy nigdy nie przepro-
wadzili nawet najprostszego rytuału. Większość z nich to bzdury. Stworzony 
przeze mnie kurs łączy w sobie to, co najbardziej wartościowe z tych książek 
z moim doświadczeniem ponad 25-letniej praktyki.

2. Książka ta nie rości sobie prawa do pełnego omówienia prezentowanych w niej 
wątków. Jej celem jest wprowadzenie Czytelnika w szeroko rozumiane prak-
tyki okultystyczne tak, by mógł samodzielnie wybrać odpowiadającą mu 
ścieżkę dalszego rozwoju (pamiętajmy, że „occult” oznacza „tajemny” i ma 
związek z „wiedzą tajemną”, a nie, jak nadal niektórzy sądzą, ze „złymi mo-
cami”). Ten kurs da Ci jednakże, Czytelniku, poprawną i możliwą do natych-
miastowego zastosowania wiedzę dotyczącą magiji w ujęciu rytualnym oraz 
Kabały. Jest pod tym względem pozycją wyjątkową. Nawet jeśli nie miałeś ni-
gdy styczności z prezentowaną tematyką, postaram się przybliżyć Ci wszyst-
ko, czego potrzeba, aby stać się potężnym i odnoszącym sukcesy magiem.

Chciałbym też powiedzieć parę słów o samym Zakonie Złotego Brzasku. Gdy po-
wstawał w latach 80. XIX w. nie było zbyt wielu naprawdę dobrych i wiarygodnych 
pozycji dotyczących zarówno magiji, jak i Kabały. Większość książek stanowiących 
dziś źródło wiedzy z tego zakresu zostało napisanych przez członków Złotego Brza-
sku, osób w jakiś sposób związanych z zakonem oraz ludzi, na których zakon wywarł 
uświadamiany lub nieuświadamiany przez nich wpływ. Do osób tych zaliczają się 
MacGregor Mathers, Aleister Crowley, dr F. I. Regardie, A. E. White, H. P. Bławacka, 
Dion Fortune, P. F. Case, Chic i Sandra Tabatha Cicero, John Michael Greer i wielu 
innych. Pokaźna część prezentowanego kursu opiera się na treściach zaczerpniętych 
z pism pozostawionych przez wyżej wymienionych, jednakże esencja tych materia-
łów zaprezentowana została tu w formie bardzo praktycznego i prostego do zastoso-
wania systemu wiedzy, rozwoju duchowego i magiji.
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Wiele rytuałów zaprezentowanych zostanie w formie ćwiczeń, co usprawni Twój 
duchowy i magiczny rozwój. Muszę jednak zastrzec, że pomimo iż tysiące ludzi w 
ciągu tylu wieków dochodziło do profesjonalizmu w technikach magicznych, nie 
mogę zagwarantować, że tak też się stanie w Twoim przypadku. Powodzenie w prak-
tykowaniu magiji uzależnione jest od osobistego wkładu praktykującego. Nie umniej-
sza to przydatności niniejszego wykładu – dla wielu osób prezentowane tu techniki 
okazały się kluczem do osiągania sukcesów.

Najlepiej byłoby, gdybyś najpierw przejrzał tę książkę w całości. Nie przejmuj się, 
jeśli nie wszystko zrozumiesz. Chodzi o to, żeby wypracować ogólny zarys tego, czym 
będziemy się zajmować. Dopiero wtedy będziemy mogli rozpocząć rzeczywistą pra-
cę. Zacznij czytać tę książkę strona po stronie, poznając po kolei zawarte w niej idee 
i sprawdzając w praktyce opisane przeze mnie techniki. Warto też dodać, że kurs ten 
nie uczy tzw. „czarnej magiji”. Nie będziesz zobowiązany robić w jego ramach niczego 
sprzecznego ze swoją moralnością ani wyznawanymi wartościami etycznymi. Nie bę-
dziesz także „wywoływał” żadnych demonów, diabłów ani innych piekielnych istot.

Wiele lat temu niektóre osoby z kręgów pogan, wiccan lub wiedźm często kryty-
kowały magów ceremonialnych, zarzucając im, że nie robią nic poza czytaniem ksią-
żek i prowadzeniem dyskusji. Twierdziły one, że tak naprawdę „magowie nie upra-
wiają magiji”. Muszę przyznać, że w wielu przypadkach rzeczywiście tak było. Jeśli 
jednak zapoznasz się z poniższymi wskazówkami krok po kroku, możesz stać się tą 
rzadko spotykaną i wyjątkową osobą, która praktykuje magiję w ujęciu rytualnym.

– Donald Michael Kraig
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Początki

Zacznę od tego, że wszystkie bajki i historie o mocach czarowników, wiedźm i ma-
gów, które słyszałeś przez całe życie, są prawdziwe. Nie chodzi mi o to, że są 

prawdziwe w sensie metaforycznym, ale równie prawdziwe jak podłoga w Twoim 
pokoju. Niestety, ich prawdziwość jest tylko częściowa. Wiele rzeczywistych technik 
magicznych zostało w owych historiach podkoloryzowanych, tak aby uczynić je bar-
dziej interesującymi. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu możliwe pozo-
staje tworzenie zaklęć i rytuałów przynoszących praktykującemu pieniądze, miłość, 
mądrość, zadowolenie itp.

W pierwszej kolejności trzeba zrozumieć, że w przeciwieństwie do magii przed-
stawianej w baśniach i filmach, prawdziwa magija (uprawiana od niepamiętnych 
czasów przez tysiące ludzi) nie działa w mgnieniu oka. Na przykład, jeśli odprawisz 
rytuał, którego celem będzie zasilenie portfela gotówką, może minąć tydzień albo 
dwa, zanim otrzymasz pieniądze. Jednak jeśli rytuał zostanie odpowiednio odpra-
wiony, muszą się one pojawić.

Nikt nie przekaże Ci mocy magicznej.
Musisz ją wypracować samodzielnie.

Jedyną drogą prowadzącą do tego jest:
Praktyka. Praktyka. Praktyka.

Magija – prawdziwa magija – jest nauką doświadczalną. Jedną z pierwszych rze-
czy, których uczy się młody naukowiec, jest prowadzenie dokładnych notatek doty-
czących jego działalności. Dlatego też powinieneś prowadzić szczegółową dokumen-
tację wszystkich ćwiczeń, eksperymentów, myśli i snów. Pomoże Ci w tym założenie 
dwóch dzienników. 

Lekcja 1.
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Dziennik snów
Zaczynając od dziś, powinieneś rozpocząć prowadzenie dziennika swoich snów. 

Kiedy śnisz (a śnimy wszyscy), możesz mieć do czynienia z czterema przypadkami:

1. PRACA ASTRALNA. Podczas pracy astralnej uczysz się równie dużo o rozwoju 
duchowym, psychicznym i magicznym, jak podczas przechodzenia opisywa-
nych przeze mnie lekcji. Odbywa się to na płaszczyźnie nazywanej „planem 
astralnym”, o którym dowiesz się więcej z rozdziałów poświęconych jego ka-
balistycznej i magicznej interpretacji.

2. WIADOMOŚCI PSYCHOLOGICZNE. Wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, 
w której Twój nieświadomy umysł chce coś przekazać świadomości, jednak-
że ta nie chce lub nie potrafi słuchać. Niektóre sny niosą właśnie informacje 
z tych nieuświadamianych rejonów psychiki wyrażane pod postacią symbo-
li, które trafiają do świadomości jako marzenia senne. To spostrzeżenie leży 
u podstaw Freudowskiej psychoanalizy.

3. PRZEDSTAWIENIE. Umysł w stanie spoczynku może także błądzić bez konkret-
nego celu, generując każdy możliwy rodzaj pięknych lub dziwacznych obra-
zów oglądanych przez codzienną świadomość tak, jak ogląda się sztukę wy-
stawianą na deskach teatru.

4. POŁĄCZENIE TRZECH WYŻEJ WYMIENIONYCH.

Jeśli nie prowadziłeś nigdy dziennika snów, szybko zorientujesz się, że nie jest to 
nic trudnego. Wszystko, czego potrzebujesz, to zeszyt pozostawiony przy łóżku wraz 
z ołówkiem lub długopisem. W momencie przebudzenia zapisuj od razu wszystko, 
co pamiętasz. Jeśli niczego nie zapamiętałeś, także umieść w nim informujący o tym 
wpis. Najprawdopodobniej początkowo będziesz pamiętał tylko małą część snu, 
może nawet tylko jedno wydarzenie lub uczucie. Jednak już po miesiącu sumiennej 
praktyki możesz mieć problem ze zmieszczeniem się z notatkami na jednej stronie. 

Zaopatrz się także w jeszcze jeden segregator lub notes z białymi stronicami, do 
którego notatki sporządzone w zeszycie leżącym przy łóżku będą przez Ciebie przepi-
sywane w skróconej formie. Dopóki Twoje pismo nie będzie wystarczająco czytelne, 
kopiuj w ten sposób wszystkie swoje wpisy. Zajmie to trochę więcej czasu, ale sprawi, 
że po latach będą one bardziej przejrzyste. Pamiętaj także o oznaczaniu notatek datą.

Możesz także prowadzić dziennik snów w formie elektronicznej. Utwórz plik tek-
stowy i systematycznie umieszczaj w nim informacje zapisane w zeszycie. Możesz to 
potraktować jako swój „pierwszy rytuał”.

Wspomniałem o przeglądaniu wpisów dokonanych w dzienniku z perspektywy 
czasu. Takie retrospektywne podejście jest bardzo ważne. Póki co jednak nie próbuj 
analizować każdego snu z tego względu, że najprawdopodobniej nie będziesz w sta-
nie na tym etapie ocenić, który z wymienionych wyżej czterech typów śnienia przyda-
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rzył się w danym momencie. Jest także mało prawdopodobne, że będziesz w stanie 
zinterpretować znaczenie każdego snu. Zamiast tego staraj się szukać obrazów, któ-
re powracają w różnych snach, lub spostrzegać zmiany zachodzące w powtarzających 
się marzeniach sennych. Proszę jednak o jedno i podkreślę to bardzo wyraźnie: trzy-
maj się z dala od wszelkich książek w rodzaju „znaczenie Twoich snów”!

Pozwól mi zobrazować przykładem, dlaczego prowadzenie dziennika snów może 
być przydatne. Jedna z moich uczennic miała powracający kilka razy w miesiącu sen, 
w którym była łapana przez żołnierzy, ale jakimś cudem udawało jej się uciec i po-
zostawać w ukryciu. Budziła się jednak przerażona, a jej ciało zroszone było zimnym 
potem. Jej zdaniem, ten sen był zmienioną wersją wydarzeń, z którymi, rzeczywiście, 
miała wcześniej styczność w swoim życiu.

Jednakże po odprawieniu kilku rytuałów ochronnych, opisanych także w tej 
książce, jej sny zaczęły się zmieniać. Nie musiała już dłużej się ukrywać ze świado-
mością, że w każdej chwili może zostać złapana przez prześladowców i zgwałcona. 
Mogła naprawdę uciec. Blokada psychiczna, przejawiająca się strachem przed męż-
czyznami i seksem, została przełamana, przez co nie tylko poprawiły się jej relacje 
z chłopakiem, ale sama także poczuła się bezpieczniej. Ta zmiana zachodziła równo-
legle ze zmianami w powtarzającym się, opisanym powyżej śnie. Na podobnej zasa-
dzie Ty też będziesz w stanie spostrzegać zbieżność pozytywnych zmian w swoim ży-
ciu ze zmianami dokonującymi się w Twoich snach.

Dziennik rytualny/magiczny
W dalszej części przedstawię ci rytuały, które powinny być przez Ciebie odpra-

wiane przynajmniej raz dziennie. W okresie nauki nie powinny zajmować więcej niż 
pół godziny, wraz z wprawą zaś czas ten znacznie się skróci. Potrzebny jest do tego 
jeszcze jeden notes lub plik tekstowy na komputerze, w którym będziesz prowa-
dzić dziennik magiczny. Na stronie 37 została zaprezentowana wygodna i funkcjo-
nalna propozycja, w jaki sposób może on wyglądać. Jeśli zechcesz, powiel tę stronę 
i umieszczaj jej kopie w segregatorze po każdym odprawionym przez siebie rytuale.

Wszystkie wymienione przeze mnie informacje są istotne, dlatego pamiętaj, by 
wypełnić wszystkie pola. W przyszłości zauważysz, jakie warunki zewnętrzne przy-
czyniają się do wzrostu skuteczności Twoich praktyk. Niektórzy są najskuteczniej-
si, gdy pracują w ciepłe, majowe noce, a im samym niczego do szczęścia nie braku-
je. Innym natomiast sprzyja przygnębienie i padający deszcz. Dziennik magiczny/ry-
tualny i dziennik snów stworzą bardzo osobisty materiał, który będzie w pełni przy-
datny tylko jednej osobie – Tobie.

Jako „fazę Księżyca” rozumiem to, czy Księżyc jest ubywający, przybywający lub 
w pełni. Informacji o tym dostarczają gazety, kalendarz astrologiczny lub portale in-
ternetowe. Jako „warunki atmosferyczne” rozumiem opady, zachmurzenie, tempera-
turę, mgłę itp. Jako „emocje” – odczuwaną radość, smutek, przygnębienie itp. Jako 
„przebieg rytuału” rozumiem, czy został on odprawiony rzetelnie, zgodnie z planem, 
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nieodpowiednio itp. Jako „skutki” rozumiem to, co należy do sfery Twoich osobistych 
doświadczeń, pojawiających się odczuć itp. Nie zaszkodzi także dodawanie komenta-
rzy. Nie zapominaj, oczywiście, oznaczyć ich odpowiednią datą.

Jeszcze jedna ważna sprawa, jeśli chodzi o rytuały. Na nic się one zdadzą, je-
śli jednego dnia wykonasz ich siedem, a potem przez tydzień będziesz leniuchować. 
Możesz je przeprowadzać więcej niż raz dziennie, ale ważne, aby wyrobić w sobie na-
wyk codziennej pracy. Regularność pracy to podstawa. Sumiennie prowadź doku-
mentację swoich działań. Jeżeli przeprowadzasz działania magiczne rano, w połu-
dnie i wieczorem tego samego dnia umieść w swoim dzienniku trzy osobne notatki.

ZAPAMIĘTYWANIE SNÓW

Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale badania naukowe wska-
zują na to, że każdej nocy śnimy kilkakrotnie. Większości ludzi za-
pamiętywanie snów nie przychodzi zbyt łatwo. Umiejętność tę moż-
na jednak w sobie rozwijać. Wystarczy trochę cierpliwości. Oto kilka 
wskazówek, które mogą Ci w tym pomóc:

1. Każdej nocy tuż przed zaśnięciem powtarzaj sobie po cichu: 
„Kiedy się jutro obudzę, będę pamiętać to, co mi się śniło”.

2. Może się zdarzyć, że przebudzisz się w nocy, pamiętając swój 
sen, ale będziesz zbyt zaspany, aby go zapisać. Weź wtedy ka-
wałek papieru lub chusteczkę, zgnieć ją w kulkę i rzuć na 
środek pokoju. Kiedy w końcu się obudzisz i spojrzysz na 
kulkę, pomoże Ci ona sięgnąć pamięcią do snu, który mia-
łeś w nocy.

3. Zapisuj swoje sny zaraz po przebudzeniu. Nawet jeśli czujesz 
ogromną potrzebę skorzystania z toalety, weź kawałek papie-
ru i napisz na nim cokolwiek – cokolwiek – co zapamiętałeś 
z nocy. Kiedy już załatwisz swoje potrzeby fizjologiczne, roz-
wiń swoją notatkę i przepisz ją do dziennika snów. 

4. Każdego dnia dokonuj wpisów w swoim dzienniku snów. Po 
mniej więcej trzech tygodniach stanie się to dla Ciebie zupeł-
nie naturalną czynnością. 
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DATA:    DZIEŃ:     GODZINA:

FAZA KSIĘŻYCA:

WARUNKI ATMOSFERYCZNE:

EMOCJE:

KONDYCJA PSYCHICZNA:

ODPRAWIANE RYTUAŁY:

PRZEBIEG RYTUAŁÓW:

SKUTKI:
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Prowadzenie dziennika rytualnego jest czynnością niezwykle istotną, ale jed-
nocześnie bardzo łatwą. Możesz go prowadzić według wzoru zaprezentowanego 
na poprzedniej stronie. Oto PRZYKŁAD:

DATA: XX marca 20XX                    DZIEŃ:  Wtorek                GODZINA: 20:45
FAZA KSIĘŻYCA: Przybywający w Lwie
WARUNKI ATMOSFERYCZNE: Chłodny wieczór , wietrznie, bezchmurne niebo. 
EMOCJE: Czuję silne podekscytowanie nowym związkiem, ale nie utrudnia 
mi to koncentracji. Radość, ale także lekka niepewność. 
KONDYCJA PSYCHICZNA: Czujny i pobudzony, czuję się znakomicie.
ODPRAWIANE RYTUAŁY: RR, MROP, ROH, RKT, MROP.
PRZEBIEG RYTUAŁÓW: Wszystkie rytuały odprawiłem w skupieniu. Czuję, że 
wszystko poszło znakomicie. Podczas RKT wyciągnąłem Wisielca. 
SKUTKI: Odpędzenia skutecznie oczyściły przestrzeń wokół mnie, ale trochę 
niepokoi mnie karta Wisielca. Sugeruje ona, że będę musiał coś poświę-
cić, aby zyskać coś cenniejszego. Zastanawiam się, o co może chodzić. 
Uzupełnienie z XX kwietnia 20XX. Nic z nowej znajomości nie wy-
szło . Okazało s i ę , że nie mamy ze sobą zbyt dużo wspólnego. Pod-
czas ostatniej wspólnej kolacj i byłem naburmuszony i przez nieuwa-
gę zostawiłem strasznie wysoki napiwek. Aby ochłonąć, zajrzałem do 
pobli skiego sklepu ezoterycznego, w którym spotkałem dawną znajo-
mą. Rozmawialiśmy przez chwilę . Opowiedziałem je j o swoim wieczorze. 
Bardzo mi współczuła. Postanowil i śmy pójść gdzieś na drinka, żeby 
jeszcze trochę porozmawiać. Zobaczymy s i ę w najbliższy weekend. 
Myślę , że karta Wis ielec wskazywała właśnie na te dwie znajomości . 

W powyższym przykładzie zaczerpniętym z mojego dziennika rytualnego po-
służyłem się następującymi skrótami: RR to rytuał relaksacyjny; MROP to Mniej-
szy Rytuał Odpędzenia Pentagramu; ROH to Rytuał Odpędzenia Heksagramu; 
RKT to rytuał kontemplacji Tarota; MROP to powtórzenie Mniejszego Rytuału Od-
pędzenia Pentagramu. Wszystkie te rytuały opiszę w dalszej części książki.

Faza Księżyca pochodzi z kalendarza astrologicznego.
W rubryczce „skutki” umieściłem wstępny komentarz dotyczący wyciągniętej 

przeze mnie karty Tarota. Uzupełnienie, które dopisałem po mniej więcej dwóch 
tygodniach, wydaje się potwierdzać jego trafność. Była to dla mnie nauka porzuce-
nia czegoś dla czegoś lepszego.

Dodatkowe uwagi można dopisywać nawet po kilku miesiącach czy latach. Ob-
serwując rezultaty rytuału w zależności od pogody czy nastroju, będziesz mógł wy-
chwycić pewne zależności i skuteczniej uprawiać magiję. Pod tym względem Twój 
dziennik rytualny stanie się osobistym grimuarem lub księgą cieni. Pamiętaj jed-
nak o tym, że owe rezultaty odnoszą się tylko i wyłącznie do Twojej osoby.



LEKCJA 1.  •   39

Opierając się na moim doświadczeniu, zdaję sobie sprawę, że większość z Was 
ograniczy się wyłącznie do przeczytania tej książki. Zdecydowanie więcej ludzi stu-
diuje okultyzm, niż go praktykuje. Magija współczesna została jednak napisana 
w taki sposób, że już samo jej przeczytanie sprawi, że do Twojego nieświadomego 
umysłu trafią informacje, które pozytywnie wpłyną na to, co myślisz o swojej osobie 
i otaczającym Cię świecie. 

Jeśli jednak naprawdę jesteś zainteresowany nauczeniem się tego, jak uprawiać 
magiję, zaleciłbym przeczytanie przynajmniej jednej dodatkowej książki, zanim doj-
dziemy do lekcji siódmej lub ósmej. Swoje propozycje zamieszczam w polecanej lite-
raturze pod koniec każdego rozdziału. Możesz wybrać którąś z nich lub jakąkolwiek 
inną, powiązaną tematycznie z Kabałą, Tarotem lub magiją. Cel tego jest podwójny:

1. Uzyskasz możliwość spojrzenia na tematykę z nieco innej perspektywy. Nie 
twierdzę, że jestem guru albo jakimś świętym mistrzem, dlatego poznanie te-
matu z różnych punktów widzenia z pewnością przyniesie Ci pożytek.

2. Pogłębisz w ten sposób wiedzę dotyczącą interesujących Cię kwestii.

Nie musisz, oczywiście, kupować tych książek, możesz przecież skorzystać z bi-
blioteki, życzliwości posiadającego ją znajomego czy nawet wybrać coś z własnej pół-
ki, jeśli dysponujesz pozycjami poruszającymi omawianą tematykę. W zasadzie może 
to być książka, którą już kiedyś przeczytałeś. Przy okazji – dobrym pomysłem jest 
także prowadzenie listy przeczytanych przez Ciebie książek. Notuj tytuł, autora, któ-
rego dnia ją skończyłeś oraz ewentualne komentarze i przemyślenia.

Zanim jednak zaprezentuję Ci pierwszy rytuał, pozwolę sobie wspomnieć o kolej-
nej ważnej rzeczy, w którą powinieneś się zaopatrzyć, aby wynieść możliwie najwię-
cej z tej książki, czyli talię Tarota. Pomimo że nie jest to kurs samego Tarota, odgry-
wa on znaczącą rolę, która nie ogranicza się tylko i wyłącznie do udzielania prakty-
kującemu wskazówek dotyczących przyszłości.

Najbardziej odpowiednie do prezentowanego kursu talie Tarota to:

• TAROT ZAKONU ZŁOTEGO BRZASKU. Sam korzystam z dwóch wersji tej talii. 
Pierwszą jest Magiczny Tarot Złotego Brzasku stworzony przez Chica i San-
drę Tabathę Cicero. Uwielbiam żywe kolory i trafność rysunków znajdują-
cych się na kartach. Drugą talią jest Tarot Złotego Brzasku autorstwa Rober-
ta Wanga. Pomimo kilku niewielkich błędów symbolicznych była to pierw-
sza talia w bezpośredni sposób oparta na naukach Złotego Brzasku. Szcze-
rze mówiąc, niespecjalnie odpowiada mi jednak jej szata graficzna. Na rynku 
jest dostępnych jeszcze kilka innych talii, które nawiązują do Złotego Brza-
sku. Musisz sam ocenić, czy są dla Ciebie odpowiednie. 

• TAROT B.O.T.A., czyli „Builders of the Adytum Tarot” („Tarot Budowniczych Ady-
tum”). Talię tę stworzył Paul Foster Case. Na wszystkich kartach zostały umiesz-
czone stosowne litery alfabetu hebrajskiego, co tak bardzo rozwścieczyło przy-
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wódców Złotego Brzasku, że wyrzucili Case’a z zakonu. Case chciał, by jego ta-
lia pozostała czarno-biała, ale życzenie to zostało zlekceważone przez jego zwo-
lenników. Można jednak kupić książkę wraz z oryginalną wersją i pokolorować 
ją samodzielnie, co może być bardzo wartościowym doświadczeniem.

• TAROT HERMETYCZNY Godfreya Dawsona nie jest zbyt znany, ale także opiera 
się na naukach Złotego Brzasku. Była ona dostępna, jeszcze zanim na rynku 
pojawiły się jakiekolwiek inne talie Złotego Brzasku. Kiedy uczyłem sposobu 
wykorzystania Tarota w Złotym Brzasku, polecałem ludziom właśnie tę talię. 
W dalszym ciągu jest ona dobrym wyborem.

Inne możliwe talie to:

• TAROT RIDERA-WAITE’A-SMITHA. Nawet sam Waite przyznawał, że stworzone 
przez niego karty mają pewne ograniczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że 
talia ta zdobyła uznanie ogromnej liczby osób na całym świecie. Jeśli Ci od-
powiada, z pewnością możesz z niej korzystać. 

• Inne talie oparte na Tarocie Ridera-Waite’a-Smitha, czyli itp. TAROT WODNIKA 
czy TAROT MORGAN GREER. Ich liczba wzrasta z każdym miesiącem.

• Jakakolwiek „standardowa” talia Tarota, to znaczy taka, która składa się 
z dwudziestu dwóch Wielkich Arkanów oraz pięćdziesięciu sześciu Małych, 
co daje razem siedemdziesiąt osiem kart.

Nie polecam do tego kursu:

• Stworzonej przez Crowleya TALII THOTHA. Pomimo że jest ona znakomita, za-
wiera, moim zdaniem, system symboli zbyt skomplikowany dla osoby począt-
kującej. Jeśli jednak nie są to Twoje pierwsze kroki w pracy z Tarotem i do-
brze czujesz się z talią Thotha, nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyś z niej 
nie korzystał. Jeżeli nie jesteś z nim zaznajomiony, sugerowałbym, żebyś te-
raz używał raczej prostszych talii.

Pod żadnym pozorem nie korzystaj z niestandardowych talii, czyli składających się 
z innej liczby kart niż siedemdziesiąt osiem (dwudziestu dwóch Wielkich Arkanów 
i 56 Małych podzielonych na cztery dwory). Należą do nich karty oparte na I Ching, 
talie wróżbiarskie używane przez Cyganów, Tajemna Wyrocznia Dakini oraz kil-
ka innych. Bardzo często określa się je mianem „wyroczni” lub „talii dywinacyjnych”, 
aby w ten sposób odróżnić je od siedemdziesięciu ośmiu kart Tarota. Nie rozstrzygam, 
czy są one dobre lub złe – po prostu nie pasują do prezentowanego przeze mnie kursu.

Talię Tarota możesz kupić w większości dużych księgarni, aczkolwiek sugerował-
bym zaopatrzenie się w nią w pobliskim sklepie ezoterycznym. Pracujący tam ludzie 
mają zazwyczaj lepsze rozeznanie w tej tematyce niż ekspedienci zwykłych księgarń 
i chętnie służą swoją radą czy pomocą.
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Za chwilę zapoznasz się z pierwszym rytuałem. Pamiętaj, by wykonywać go przy-
najmniej raz dziennie. Mogłeś zetknąć się z nim już wcześniej w takiej lub innej for-
mie, ponieważ korzysta z niego wiele grup i organizacji, a nawet lekarze i terapeuci. 
Pragnę podkreślić, że jego prostota nie umniejsza jego ważności. Umiejętność cho-
dzenia wydaje Ci się obecnie łatwa, ale jej nauczenie się zajmuje przeważnie spo-
ro czasu. Na tej samej zasadzie najpierw musiałeś nauczyć się chodzić, aby w ogó-
le spróbować biegać. Niniejszy rytuał będzie używany jako przygotowanie do każdej 
czynności magicznej zaprezentowanej w tej książce.

Rytuał relaksacyjny
KROK PIERWSZY: Usiądź lub połóż się w miejscu, w którym nic nie będzie rozpra-

szać Twojej uwagi przez przynajmniej 5 minut. Wycisz telefon. Jeśli wybrałeś pozy-
cję siedzącą, pamiętaj, aby Twoje plecy pozostawały przez cały czas wyprostowane, 
a ramiona – rozluźnione. Ważne, żeby zarówno Twoje ręce, jak i nogi się nie krzyżo-
wały. Zdejmij okulary lub soczewki kontaktowe. Kiedy poczujesz się wygodnie, za-
mknij oczy.

KROK DRUGI: Wyobraź sobie złocistą kulę pięknego, ciepłego światła wokół Two-
ich stóp. Nawet jeśli nie widzisz kuli podczas wizualizacji, równie skuteczna będzie 
sama świadomość, że ona się tam znajduje. Przeważnie jednak praktykującym udaje 
się ją stworzyć. Kula złotego, ciepłego światła zawsze przynosi spokój i zupełne roz-
luźnienie. Gdziekolwiek się pojawia, rozpuszcza jakiekolwiek napięcia. Pozwól sobie 
poczuć jej obecność i działanie, kiedy otacza Twoje stopy.

KROK TRZECI: Pozwól teraz kuli wznieść się w górę przez nogi do tułowia. Daj jej 
badać swoje ramiona aż po koniuszki palców, swój kark oraz głowę do momentu, 
w którym będziesz całkowicie wypełniony ciepłym, złocistym blaskiem zupełnej re-
laksacji i spokoju. Wszelkie napięcie powinno zniknąć. Nie spiesz się. 

KROK CZWARTY: Poświęć kilka chwil na obserwację swojego ciała. Jeżeli w którejś 
jego części pojawi się napięcie, pozwól kuli światła je rozpuścić. Z każdym oddechem 
rozluźniaj się coraz bardziej.

KROK PIĄTY: Pozostań w osiągniętym stanie wyciszenia przez kilka chwil. Pamiętaj, 
że jest on osiągalny za każdym razem, gdy zapragniesz przeprowadzić rytuał relak-
sacyjny. Jeśli miewasz problemy ze snem, wypróbuj go przed położeniem się do łóż-
ka, zamiast przechodzenia męczarni bezsenności lub połykania niebezpiecznych ta-
bletek uspokajających. Pozostawaj w harmonii ze sobą.

KROK SZÓSTY: Jeśli poczujesz, że jesteś gotów do wyjścia ze stanu głębokiej relak-
sacji, w którym przebywasz, weź trzy głębokie wdechy, czując przy każdym, jak świe-
ża energia życiowa przepływa przez całe Twoje ciało. Niech Cię wypełnia. Stań się 
w pełni świadom otaczającego Cię świata. 

KROK SIÓDMY: Kiedy powrócisz do codziennego stanu świadomości, opisz to, cze-
go doświadczyłeś, w swoim dzienniku magicznym.
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Zanim przejdziemy dalej, poświęć kilka dni na przyzwyczajanie się do regularne-
go prowadzenia zapisków w obu dziennikach, przeprowadzanie opisanego powyżej 
rytuału oraz na zdobycie odpowiadającej Ci talii Tarota. 

Czym jest magija?
Na poprzednich stronach zdążyliśmy poruszyć wiele ważnych kwestii. Omówili-

śmy w skrócie sny, znaczenie czynności rytualnych oraz sposób prowadzenia ich do-
kumentacji. Przedstawiłem także rytuał codziennego wykonywania. Wszystko to ma 
na celu przygotowanie Cię do rozpoczęcia praktyki, będącej, jak wiadomo, czymś in-
nym niż posiadanie samej wiedzy teoretycznej. Założyłem, że masz choćby ogólne wy-
obrażenie na temat tego, czym jest magija. Jednakże Twoja i moja definicja mogą się 
od siebie różnić, pozwól więc, że przyjrzymy się teraz temu pojęciu trochę dokładniej. 

Według Aleistera Crowleya, słynnego okultysty, magija jest „nauką i sztuką po-
wodowania zmiany zgodnie ze swoją wolą”. Jak już wspomnieliśmy, Crowley był 
członkiem Hermetycznego Zakonu Złotego Brzasku. Należała do niego także Dion 
Fortune, której definicja magiji jest w zasadzie identyczna z tą, którą stworzył Crow-
ley. Ona jednakże rozpatrywała „zmianę” jako zmianę w świadomości (Fortune bar-
dzo interesowała się psychologią i ma na swoim koncie wiele prac z tej dziedziny wy-
danych pod jej prawdziwym imieniem i nazwiskiem, czyli Violet Firth).

Ale co w zasadzie oznaczają te definicje? Powiedzmy, że wykonujesz rytuał ma-
giczny mający przynieść Ci 50 dolarów. Zatem Twoją „wolą” jest tu zdobycie pienię-
dzy. Wychodzisz na spacer i pomimo że masz w zwyczaju skręcać na którymś rogu 
w prawo, coś sprawia, że tym razem skręcasz w lewo. Na następnej przecznicy spo-
tykasz starego, wieki niewidzianego przez Ciebie znajomego, który oddaje pożyczone 
dawno temu i zapomniane już przez Ciebie 50 dolarów.

Co spowodowało, że skręciłeś w lewo? W świetle definicji Crowleya odprawiony 
przez Ciebie rytuał spowodował pewne zmiany w fizycznym świecie, które doprowa-
dziły do zmiany Twojej rutynowej trasy spacerowej. Mógł być to zapach, wiadomość 
telepatyczna od spotkanego znajomego albo Istota Wyższa podpowiadająca na ucho 
„skręć w lewo!”. Opierając się na definicji Dion Fortune, możesz stwierdzić, że od-
prawiony rytuał spowodował zmiany w Twojej świadomości, które były źródłem in-
formacji skłaniającej Cię do skrętu w lewo. 

W obu przypadkach możemy zaobserwować trzy elementy:
• Nieważne, jaką definicję uznajesz, efekt końcowy pozostaje ten sam.
• Efekt końcowy wygląda tak, jakby zaszły zmiany w świecie fizycznym. Bez 

znaczenia jest zatem, czy powodem były zmiany na planie fizycznym, czy 
w Twojej jednostkowej świadomości.

• Magija działa.
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KTO W OGÓLE WPADŁ NA TAKI POMYSŁ?

Z jakiegoś powodu powstały różne mity dotyczące pozyskiwania artykułów 
pomocnych przy nauce okultyzmu. 

Jeden z moich ulubionych brzmi następująco:

Nie wolno targować się o przedmioty, które i tak zamierzasz kupić.

Kto w ogóle wpadł na taki pomysł? Jeżeli możesz za coś zapłacić mniej, 
tym lepiej. Zachęcam jednak, aby wspierać lokalne sklepy, ponieważ poma-
gasz w ten sposób swojej społeczności. Mam wrażenie, że ten mit został stwo-
rzony przez „złowrogi kartel właścicieli sklepów ezoterycznych”. Tak, wiem, że 
taki kartel nie istnieje, ale gdyby istniał, stanowiłby doskonałe wyjaśnienie źró-
deł tego mitu. 

O innym micie dowiedziałem się od moich uczniów. Brzmi on następująco:

Jedynym sposobem na zdobycie talii Tarota jest otrzymanie jej od innej osoby.

Kto w ogóle wpadł na taki pomysł? To absolutny nonsens. A co, jeśli ktoś 
ofiaruje Ci talię, z którą Ty nie będziesz chciał pracować? Obejrzyj możliwie 
najwięcej talii, wybierz taką, która najbardziej Ci odpowiada, i korzystaj z niej.

Może się, oczywiście, zdarzyć, że wymarzone narzędzie magiczne znajdziesz 
zupełnym przypadkiem lub otrzymasz od kogoś w prezencie. Pozwól, że podam 
przykład. Bardzo długo rozglądałem się za mieczem, z którego mógłbym uczy-
nić odpowiadające mi narzędzie magiczne. Już prawie zrezygnowałem z poszu-
kiwań, kiedy zobaczyłem wymarzony miecz na ścianie miejsca, w którym od-
bywały się warsztaty sztuk walki. Zapytałem jednego z pracowników, czy mógł-
bym go odkupić. Okazało się, że muszę porozmawiać z właścicielem, który po-
winien wrócić w ciągu godziny.

Wyszedłem i zacząłem analizować całą sytuację. Nie miałem w tamtym cza-
sie zbyt dużo pieniędzy. Doszedłem do wniosku, że mogę za niego zapłacić tyl-
ko tyle, ile mam w portfelu, czyli trzydzieści cztery dolary. 

Godzinę później wróciłem i zapytałem właściciela o miecz. Okazało się, że 
była to pamiątka przywieziona przez niego z Chin. Miał zamiar się nią posłu-
giwać, ale nigdy tego nie zrobił. (Wspaniale, pomyślałem, dziewicze ostrze.) Po 
chwili wyznał: „Miałem zamiar go sprzedać, ale za cenę nie niższą niż… trzy-
dzieści cztery dolary”.

Nie muszę chyba dodawać, że w dalszym ciągu używam tego miecza.
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Niestety, obie definicje są w dalszym ciągu zbyt ogólnikowe. Jeśli wprowadzasz 
zmiany w zgodzie ze swoją wolą i nazwiesz to „uprawianiem magiji”, wtedy niemalże 
wszystko, co uczynisz, jest działaniem magicznym. Jeśli Twoją wolą będzie otwarcie 
drzwi, naciśniesz klamkę i otworzysz je, co, zgodnie z powyższymi definicjami, jest 
już działaniem o charakterze magicznym. Crowley twierdził nawet, że „każde dzia-
łanie intencjonalne jest działaniem magicznym”. Jeśli przyjrzeć się jego uzasadnie-
niom, pogląd ten wydaje się uzasadniony, nie jest jednakże tym, czego teraz poszu-
kujmy. Musimy zatem odrobinę rozszerzyć definicję magiji: 

Magija jest nauką i sztuką powodowania zmian (w Twojej świadomości) tak, 
by występowały one w zgodzie z Twoją wolą, 

wykorzystując sposoby niekoniecznie znajdujące wytłumaczenie 
w zachodniej nauce.

Dodaliśmy zatem do definicji ideę realizacji działań magicznych przez użycie spo-
sobów nieznanych współczesnej nauce. Rytuał, który ma przynieść jakiś skutek, nie-
koniecznie ma sens, patrząc przez pryzmat paradygmatu przyjętego obecnie przez za-
chodnią naukę. Co więcej, „naukowcy” są raczej skłonni traktować prawdziwą magi-
ję jako paranormalne bzdury, ponieważ nie pasuje ona do ich sposobu postrzegania 
rzeczywistości. Ale magija nie jest niczym nadprzyrodzonym.

Bez znaczenia, czy nasz Wszechświat został stworzony z zamysłu jakiejś inte-
ligentnej istoty lub istot, czy jako kompletny zbieg okoliczności, nadal pozostaje ta 
sama konkluzja: wszystko w tym Wszechświecie jest naturalne! Niektóre starożytne 
kultury uważały obserwowany przez nich wschód i zachód Słońca jako coś ponadna-
turalnego. Dopiero z biegiem czasu okazało się, że i jedno, i drugie jest zjawiskiem 
zupełnie naturalnym i powodowanym przez ruch kuli ziemskiej.

Jestem stanowczo przekonany, że pewnego dnia magija zostanie opisana i wy-
tłumaczona przez zachodnią naukę. Wystarczy spojrzeć na historię. Czytanie, pisa-
nie, matematyka, astronomia, chemia, medycyna, fizyka i wiele innych dziedzin były 
w końcu kiedyś uważane za część wiedzy okultystycznej, wiedzy tajemnej. Dziś spo-
ry materiał z ich zakresu jest znany dzieciom, zanim jeszcze pójdą do szkoły. Okul-
tyzm przeszłości staje się nauką przyszłości. Arthur C. Clarke, słynny pisarz scien-
ce fiction, autor 2001: Odysei kosmicznej zauważył, że każda wystarczająco skom-
plikowana technologia wydaje się magiją dla tych, którzy jej nie rozumieją. Zgadzam 
się z tym w pełni.

W pewnym sensie, jeżeli postanowisz zająć się rzeczywistą praktyką magiji, sta-
niesz się naukowcem przyszłości. Z tego też powodu polecałbym (o czym już wspo-
mniałem) posługiwanie się w swojej praktyce „metodą naukową”. Dzięki temu bę-
dziesz kontrolować wszystkie zmienne pojawiające się podczas Twoich eksperymen-
tów w możliwie najpełniejszy sposób oraz mieć ich dokładną dokumentację. Dlate-
go też dziennik magiczny jest tak ważny. Ukaże Ci on, w jaki sposób różne zmienne 
czynniki (pogoda, emocje itp.) wpływają na Twoje eksperymenty (rytuały). Nie da się 
przecenić jego ważności, podobnie jak nie da się przecenić ważności dziennika snów.
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Mamy zatem definicję magiji, która jest dokładniejsza zarówno od tej stworzo-
nej przez Crowleya, jak i Fortune. Jako że rezultaty tej magiji pozostają takie same, 
będę usuwał z niej część dodaną przez Fortune, czyli „w świadomości”. Ale definicja, 
którą wypracowaliśmy, wciąż nie jest wystarczająco precyzyjna. Musimy uwzględnić 
w niej także cel albo rezultaty uprawiania magiji.

Dzielę magiję na trzy kategorie. Ważne jest, by zwracać uwagę na ten trójpodział 
w niniejszej książce. Inni ludzie mogą mieć odmienne definicje każdego z typów ma-
giji. Niektórzy wyróżniają ich więcej, inni mniej. Opiszę teraz krótko każdą z tych ka-
tegorii.

Biała magija. W kulturze Wschodu biała szkoła jest znana jako joga. Większość 
ludzi, mówiąc o jodze, ma tak naprawdę na myśli Hatha Jogę. Hatha Joga ma na 
celu przygotowanie ciała do uprawiania prawdziwej jogi poprzez rozciągnięcie ścię-
gien i mięśni. Samo słowo joga pochodzi z sanskrytu (od yuj) i oznacza ujarzmienie 
lub zjednoczenie. Owo zjednoczenie w prawdziwej jodze polega na połączeniu i unii 
ze swoją Wyższą Jaźnią, z Bogiem. Biała magija, czasem zwana mistycyzmem, jest 
jogą Zachodu. Jest ona nazywana w przeróżny sposób: osiąganiem kosmicznej świa-
domości, oświeceniem, Wiedzą i Konwersacją Świętego Anioła Stróża*, urzeczywist-
nieniem Jaźni itp. Będziemy się posługiwać zwrotem wykorzystywanym w Złotym 
Brzasku, który daje nam następującą definicję białej magiji:

BIAŁA MAGIJA jest nauką i sztuką powodowania zmian tak, by wystę-
powały w zgodzie z Twoją wolą, wykorzystując sposoby niekoniecznie 
znajdujące wytłumaczenie w zachodniej nauce, w celu dostąpienia Wie-
dzy i Konwersacji Świętego Anioła Stróża.

Czarna magija. Ta kategoria magiji ma łatwą definicję, która w zasadzie nie po-
trzebuje dodatkowych wyjaśnień:

CZARNA MAGIJA jest nauką i sztuką powodowania zmian tak, by wystę-
powały w zgodzie z Twoją wolą, wykorzystując sposoby niekoniecznie 
znajdujące wytłumaczenie w zachodniej nauce, w celu wyrządzenia za-
równo fizycznych, jak i niefizycznych szkód sobie lub innym osobom 
i jest uprawiana świadomie lub nieświadomie.

Będę odnosił się do czarnej magiji tylko po to, aby zapobiec staniu się przez przy-
padek lub celowo adeptem tej ścieżki.

Szara magija. Szary to zmieszanie kolorów czarnego z białym. Szara magija, jak 
za chwilę zobaczymy, może stać się zarówno białą, jak i czarną (lub, oczywiście, po-
zostać szarą). Oto definicja:

SZARA MAGIJA jest nauką i sztuką powodowania zmian tak, by wystę-
powały w zgodzie z Twoją wolą, wykorzystując sposoby niekoniecznie 
znajdujące wytłumaczenie w zachodniej nauce, w celu wywołania za-

* Termin zaczerpnięty ze średniowiecznej Księgi Świętej Magii Abramelina Maga, oznaczający rozpoznanie przez 
adepta jego prawdziwej natury (przyp. red.).
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równo fizycznych, jak i niefizycznych korzyści dla siebie lub innych osób 
i jest uprawiana świadomie lub nieświadomie.

Powiedzmy, że wykonujesz rytuał mający na celu przywrócenie zdrowia przyja-
cielowi, co zalicza się do szarej magiji, ponieważ ma na celu zrobienie czegoś dla fi-
zycznego dobra drugiej osoby. Jednakże poprzez działanie przynoszące pożytek in-
nej istocie poczujesz się bliżej Boskości, bliżej Wiedzy i Konwersacji Świętego Anio-
ła Stróża i dlatego też staje się to białą magiją.

Z drugiej strony powiedzmy, że wykonujesz rytuał, aby uzyskać tysiąc dolarów. W 
przeciwieństwie do wielu innych systemów i filozofii, magija utrzymuje, że nie ma 
niczego niewłaściwego ani złego w używaniu swoich magicznych zdolności w celu po-
prawy jakości swojego życia w tym świecie. Tak, jest zatem wszystko w porządku, je-
śli używasz magiji i posiadanej przez siebie wiedzy w celu podniesienia standardu 
swojego życia, zdobycia pieniędzy, przyjaciół, miłości i sławy. Często mówię ludziom, 
że na Zachodzie trudno jest być uduchowionym, ponieważ przez większość czasu za-
stanawiasz się, skąd wziąć pieniądze na jutrzejszy obiad lub utrzymanie rodziny. Nie 
ma nic złego w wykorzystywaniu magiji do swoich celów. Wręcz przeciwnie – powi-
nieneś to robić. 

Załóżmy jednak, że po wykonaniu wyżej wspomnianego rytuału mającego przy-
nieść Ci tysiąc dolarów, Twój wujek ginie w wypadku samochodowym i pozostawia 
Ci ten tysiąc w spadku. Tak – uzyskałeś zamierzony przez siebie skutek, ale osiągną-
łeś to, używając czarnej magiji. Niebezpośrednio (chociaż w zasadzie moglibyśmy po-
wiedzieć, że aż nadto bezpośrednio) przyczyniłeś się do śmierci innej osoby. 

Część z Was może teraz nawet pomyśleć: „Co z tego? Mam przecież pieniądze, 
których chciałem”. Tak, to prawda. Ale niczego nie dostaje się za darmo. Z czasem 
każdy zbiera zasiane przez siebie ziarno. Jeśli wywołałeś zło, jeśli byłeś źródłem na-
rodzin duchowej ciemności, z pewnością powróci ona do Ciebie. W wielu tradycjach 
wiccańskich obowiązuje prawo potrójnego powrotu. Praktyka czarnej magiji ma za-
wsze wysoką cenę, którą przyjdzie zapłacić adeptowi. Czasami jest ona znacznie wyż-
sza, niż można się spodziewać.

Mam znajomą o imieniu Robin, która zajmowała się praktykami wywodzącymi 
się z czarnej magiji, między innymi satanistycznymi. Powiedziała mi kiedyś, że mo-
gła zawsze zorientować się, kiedy wykonywana przez nią czynność magiczna przy-
niosła owoce, albowiem wtedy zawsze jej samej przydarzało się coś nieprzyjemnego. 
Nie ma to być, oczywiście, wykład dotyczący tego, że powinniście unikać czarnej ma-
giji jak ognia. Chodzi bardziej o to, żeby ukazać, czego możecie się spodziewać, je-
śli zdecydujecie się na jej stosowanie. Tak jak działa prawo grawitacji, istnieje także 
nienaruszalne w tradycjach Wschodu prawo karmiczne oraz w Kabale tikkun (hebr. 
„boski porządek”). Uczyń dobro, a otrzymasz dobro. Uczyń zło, nawet nieintencjonal-
nie, a wróci ono do Ciebie. Takie jest prawo.

Jak zatem możesz uniknąć „wdepnięcia” w bycie czarnym magiem? Przede 
wszystkim poprzez praktykę białej magiji. Z tego też względu pierwsza część tej 
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książki przedstawia tylko i wyłącznie kwestie z nią powiązane. Nie zapominaj o nich 
także w dalszej części książki. Twój rozwój i nauka jako potężnego maga (zajmują-
cego się także szarą magiją) oraz ich następstwa są uzależnione od tego, co będziesz 
robił teraz. Druga sprawa: przed jakimkolwiek działaniem magicznym związanym 
z szarą magiją powinno się zawsze skorzystać z jakiegoś systemu dywinacyjnego, aby 
określić skutki i konsekwencje zaplanowanego aktu magicznego. To główny powód, 
dla którego nauka korzystania z Tarota lub jakiegokolwiek systemu dywinacyjnego 
jest tak istotna.

Na kolejnych stronach zapoznasz się ze znaczeniem 22 Wielkich Arkanów, któ-
re stanowią najważniejszą dla nas grupę kart Tarota. Za literą „O” znajduje się na-
tomiast opis znaczenia każdej karty w sytuacji, gdy podczas odczytu pojawi się ona 
odwrócona (czyli „do góry nogami”). Nie istnieje coś takiego jak „jedno, prawdziwe 
znaczenie” kart Tarota. W tej książce oparłem się na naukach okultystów i kabali-
stów A. E. Waite’a oraz S. L. MacGregora Mathersa.

Sugerowałbym Ci, abyś w ciągu kilku następnych dni zapoznał się ze znaczeniem 
poszczególnych kart oraz „oswoił się” z posiadaną przez siebie talią. Na chwilę obec-
ną nie sięgaj także po instruktażowe książki nauczające Tarota, które być może masz, 
ani instrukcji dołączonej do samych kart. Z czasem będziesz mógł uzupełnić przed-
stawioną tu wiedzą o dodatkowe źródła. Używanie kart do celów dywinacyjnych bę-
dzie wyjaśnione w dalszej części książki.

W międzyczasie kontynuuj prowadzenie zapisków w dziennikach oraz przepro-
wadzaj rytuał relaksacyjny, jednakże dodając już do niego następujące ćwiczenie:

Rytuał kontemplacji Tarota
KROK PIERWSZY: Wybierz z talii karty przedstawiające 22 Wielkie Arkana, a spo-

śród nich (powinny być ponumerowane od 0 do 21) te oznaczone jako 6, 7, 10, 13, 
15 oraz 18*. Nie będą one teraz potrzebne, więc odłóż je do reszty kart, których nie 
będziemy teraz używać. Zatrzymaj przy sobie pozostałe w ten sposób 16 kart do wy-
konywania rytuału relaksacyjnego.

KROK DRUGI: Natychmiast po zakończeniu rytuału relaksacyjnego weź 16 kart 
przedstawiających wybrane wcześniej Wielkie Arkana i mieszaj je w jakikolwiek 
sposób (itp. poprzez tasowanie) aż do momentu, w którym pojawi się poczucie, że po-
winieneś przestać. Może ono być niezwykle subtelne. Jeśli jednak nie pojawi się nic 
nadzwyczajnego, przestań mieszać karty po upływie minuty.

KROK TRZECI: Wybierz którąś kartę i skoncentruj wzrok na przedstawianym przez 
nią rysunku przez nie więcej niż trzy minuty.

* Karty, które odkładasz, są zupełnie „normalne”. Jeżeli jednak nie zna się dokładnie ich znaczenia, można dojść 
do błędnego wniosku, że wyrażają one coś negatywnego, i podczas kontemplacji wdrukować błędne lub negatywne 
przekonania i poglądy. Kiedy poznasz Tarota trochę lepiej (powinno Ci to zająć kilka tygodni), dołącz te karty do 
reszty talii. 
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KROK CZWARTY: Weź trzy głębokie wdechy i w ten sposób zakończ rytuał kontem-
placji Tarota.

KROK PIĄTY: Zapisz nazwę karty oraz jej numer w swoim dzienniku magicznym. 
Zanotuj także wszelkie emocje, odczucia i pomysły, które pojawią się podczas wpa-
trywania się (lub kontemplacji) w wybraną kartę.

PRAWDZIWE ZNACZENIE KART TAROTA?

Kiedy pierwszy raz postanowiłem nauczyć się Tarota, od razu kupiłem ta-
lię i trzy książki na jego temat. Każda z nich była napisana przez innego autora. 
Uznałem, że poznam w ten sposób trzy różne perspektywy, a następnie połączę 
je w jedną całość. Ku mojemu wielkiemu zdumieniu, każdy z autorów podawał 
zupełnie inne interpretacje kart.

Przez lata przeczytałem mnóstwo książek na temat Tarota. Jedna z nich pre-
zentowała znaczenia kart przypisywane im przez różnych ludzi oraz krótkie 
„podsumowania” napisane przez autora książki. Owe podsumowania nie miały 
jednak nic wspólnego z interpretacjami innych. Autor innego podręcznika pro-
ponował, aby zawiesić sobie na ścianie kilka połączonych kartek papieru, a na-
stępnie wypisać w pionie z lewej strony nazwy siedemdziesięciu ośmiu kart, 
a w poziomie u góry imiona autorów i tytuły książek. Kolejnym krokiem było 
uzupełnienie powstałej w ten sposób tabelki znaczeniem przypisywanym po-
szczególnym kartom przez różnych ludzi. Miało to pomóc w dostrzeżeniu podo-
bieństw pomiędzy poszczególnymi autorami i stworzeniu własnych interpretacji.

Prawda jest taka, że nie ma czegoś takiego jak „prawdziwe znaczenie” kart 
Tarota. Zmienia się ono bowiem w zależności od sposobu interpretacji pojawia-
jących się w kartach symboli oraz tradycji, z której wywodzi się osoba dokonu-
jąca odczytu. 

Niektórzy po prostu patrzą na kartę i wymyślają jej znaczenie na poczeka-
niu. Inni posługują się systemem opartym na znaczeniach kart podawanych 
przez różnego rodzaju „autorytety”. Ciekawe jest z pewnością to, że uczyłem 
różnych systemów interpretacji kart i każdy z nich się sprawdzał. Jak to moż-
liwe? Kluczem jest tu spójność. Dopóki Twój system jest wewnętrznie spójny, 
dokonywane przez Ciebie odczyty będą poprawne. Znaczenie kart Tarota może 
być zatem prawdziwe co najwyżej dla Ciebie samego.
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C Z Ę Ś Ć  T R Z E C I A

Sztuka Wysokiej Magiji jest ze swej natury odmienna od pewnych aspektów in-
nych form tak zwanej „prymitywnej” magiji uprawianej przez osoby mające związ-
ki z czarostwem, Wiccą, voodoo itp. Słowo „prymitywne” nie ma obrażać praktyku-
jących w ramach tych lub podobnych tradycji, tak jak nazywanie kogoś takiego jak 
Grandma Moses* „prymitywistką” nie uwłacza jej w żaden sposób. Chodzi bardziej 
o słowo oznaczające starsze drogi oraz użycie prostszych środków wyrazu. Wielu 
znanych mi ludzi powiązanych z Wiccą lub czarostwem jest dumnych właśnie z tego, 
że tradycje, z którymi się utożsamiają, są zarówno wiekowe, jak i nieskomplikowane.

Jednakże duża prostota tych form magiji doprowadziła do powstania mnóstwa 
książek zawierających zaklęcia i inkantacje, które stworzone zostały z myślą o ma-
sach i są, patrząc z szerszej perspektywy, bezużyteczne. Bardzo niewiele z tych publi-
kacji jest też bezpośrednio związanych z kabalistyczną magiją w ujęciu rytualnym.

Jedną z najważniejszych różnic jest to, że w wielu przypadkach, jeśli chodzi o te 
„prymitywne” techniki, wszystko, czego, jak się zdaje, potrzeba do przeprowadzenia 
rytuału, to wypowiedzenie krótkiej inwokacji oraz wykonanie kilku prostych czynno-
ści, takich jak na przykład zapalenie świeczki, narysowanie symbolu zaczerpniętego 
z tradycji voodoo (veve) i tym podobne. Czasem zaklęcia zostają tak zniekształcane 
z biegiem czasu, że znaczenie oryginalnych słów ulatuje i zaklęcie staje się tylko bez-
sensownym zlepkiem niezrozumiałych dla adepta wyrazów. Chociaż w jakimś stop-
niu podobna sytuacja występuje w przypadku magiji w ujęciu rytualnym, prawdziwy 
mag zawsze zna dokładne znaczenie poszczególnych wyrazów oraz działań podczas 
przeprowadzania czynności rytualnej. Właśnie z tego względu trzeba w swój rozwój 
magiczny zainwestować tak dużo czasu poświęconego na trening, naukę i praktyki.

Zasadniczą instrukcję przeprowadzania następnego przedstawianego przeze mnie 
rytuału, Mniejszego Rytuału Odpędzenia Pentagramu, opiszę w następnym rozdzia-
le. Teraz, prawdopodobnie, część z Was będzie narzekać, myśląc: „Przecież nauczy-
łem się tego rytuału wieki temu! Poza tym i tak jest on strasznie prosty”. Cóż, jeśli 
wydaje Ci się, że jest on prosty, to znaczy, że nie przeprowadzałeś go właściwie i z całą 
wiedzą dotyczącą jego znaczenia. To, że jest absolutnie podstawowy oraz krótki i ła-
twy do zapamiętania, nie oznacza, że jest prosty.

W moim rozumieniu słowo „podstawowy” oznacza „coś stanowiącego podsta-
wę” jak „podstawowy składnik; coś bazowego”. Nie jestem w stanie przecenić fun-
damentalnej natury owego rytuału oraz tego, w jaki sposób wpłynie on na Twoje ży-
cie i przyczyni się do rozwoju Twoich duchowych i magicznych umiejętności. Kiedy 
Magija współczesna ukazała się w druku po raz pierwszy, wykonywałem go przynaj-
mniej raz dziennie od mniej więcej 10 lat i nie zamierzałem przestać. Jest to podsta-
wowy, krótki rytuał, który w znaczącym stopniu przyspieszy Twój rozwój jako praw-
dziwego maga ceremonialnego.

* Anna Mary Robertson (1860-1961) – amerykańska malarka, jedna z najważniejszych przedstawicielek tamtejszej 
sztuki naiwnej, nazywanej także prymitywizmem (przyp. red.).
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Powody, dla których 
warto przeprowadzać MROP

Istnieją trzy powody, dla których wykonuje się ten rytuał. Najważniejszy z nich 
jest zarazem najbardziej nieuchwytny – chodzi o poznanie siebie. Dowiesz się, czy 
masz w sobie na tyle dużo dyscypliny wewnętrznej, aby włączyć ten rytuał do co-
dziennych obowiązków. Pozwoli Ci on dowiedzieć się więcej o sobie, ale także o in-
nych ludziach i otaczającym Cię świecie. Wpłynie on na Ciebie w pozytywny, ale bar-
dzo subtelny sposób. 

Drugim powodem jest poszerzenie Twojej aury. Efekt ten może być dość zaska-
kujący. Poszerzenie i rozjaśnienie Twojej aury sprawi, że staniesz się znacznie silniej-
szy duchowo i psychicznie. To zjawisko jest jak najbardziej namacalne. Poszerzona 
aura przyniesie Ci więcej sympatii i szacunku ze strony otaczających Cię osób, ponie-
waż będą się czuły komfortowo w Twoim towarzystwie. Pamiętaj jednak, że efekt ten 
nie pojawi się z dnia na dzień. W pewnym momencie zauważysz po prostu, że ludzie 
będą Cię na przykład pytać: „To nowa sukienka? Straciłaś na wadze? Zmieniłaś fryzu-
rę?”, pomimo że sukienkę masz od lat, nie zmieniałaś fryzury, ani nie schudłaś ani ki-
lograma. Większość ludzi nieświadomie wyczuwa aurę i na tej samej zasadzie będzie 
zdolna do zauważenia w Tobie takiej zmiany. Jednakże nie wiedzą oni, że tym, co ule-
gło zmianie, była właśnie aura, więc szukają czegoś, z czym są zaznajomieni, czegoś 
z planu fizycznego, czyli właśnie takich spraw jak zmiana fryzury, wagi czy ubrania. 

Po trzecie, rytuał ten (w skrócie MROP) usunie z Twojego najbliższego otocze-
nia (odpędzi) wszelkie niepożądane wpływy. Mam tu na myśli zarówno wpływy fi-
zyczne, jak i te niefizyczne, takie jak siły astralne lub energie żywiołów. Jest to jed-
na z najskuteczniejszych metod obrony przed atakami psychicznymi, jakie kiedykol-
wiek powstały. Im częściej wykonujesz MROP, tym bezpieczniejsza i spokojniejsza 
będzie Twoja osoba.

Bardzo ważną kwestią podczas praktyki tego rytuału jest Twoje nastawienie. 
Wśród ludzi zajmujących się komputerami krąży powiedzonko „śmieci weszły, śmie-
ci wyszły”. Oznacza ono, że jeśli wprowadzimy byle jakie dane, rezultaty także będą 
byle jakie. Analogicznie – Twój wkład w rytuał będzie miał przełożenie na jego efek-
ty. Przystąp do niego rozzłoszczony, a po zakończeniu będziesz czuł jeszcze większy 
gniew. Dlatego też najkorzystniej jest przystępować do niego z nastawieniem przepeł-
nionym pięknem i radością. Wykonanie rytuału relaksacyjnego tuż przed MROP uła-
twi Ci uniknięcie wszelkich niepożądanych stanów świadomości. 

Ważna jest też pozytywna motywacja. Kiedy przywołujesz archanioły, bądź pew-
ny, że się pojawią; kiedy kreślisz pentagramy, miej świadomość, że naprawdę tam są. 
Pozytywna motywacja – oparta na świadomości, że wykonujesz rytuał najlepiej, jak 
jesteś w stanie.

Nie powinno się przykładać wielkiej wagi do jego efektów. Skup się w pełni na ry-
tuale, a nie na tym, jakie mają być jego następstwa. Jeśli przeprowadzisz go w pełnej 
koncentracji, odniesiesz sukces. Jeśli będziesz skoncentrowany na czymś innym, na 
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przykład na próbie przewidzenia tego, czego możesz doświadczyć lub oczekiwanych 
skutkach przeprowadzanej operacji, Twoje energie będą podzielone na różne kanały, 
co z pewnością osłabi jej efektywność.

W trakcie przeprowadzania rytuału musisz zrozumieć, że nie znajdujesz się już 
w swoim domu czy apartamencie. Nie jesteś także gdzieś poza nimi. Znajdujesz się 
w świątyni bogów. Jesteś także wewnątrz manifestującej się świętości. Gdziekolwiek 
wykonujesz ten rytuał, otoczenie staje się miejscem świętym i tak też powinno być 
przez Ciebie traktowane.

Pamiętaj także, że jesteś początkującym, uczącym się dopiero magiem pozbawio-
nym doświadczenia, a nie potężnym czarownikiem. Z tego też względu zachowaj po-
korę, szczególnie podczas bezpośredniego kontaktu z sacrum.

Przedmioty przydatne 
podczas przeprowadzania MROP

Jest kilka przedmiotów, które mogą być przydatne w trakcie przeprowadzania 
MROP, jednakże w rzeczywistości jedyne, czego potrzeba, to miejsce, w którym bę-
dziesz mieć pewność, że nikt ani nic nie będzie Ci przeszkadzać. Wykonanie tego ry-
tuału nie zajmuje więcej niż 10 minut, po jakimś czasie potrzebować będziesz jesz-
cze mniej czasu. Upewnij się, że masz zapewniony spokój na tych kilka chwil. Rytu-
ał ten nie jest przeznaczony dla oczu osób postronnych.

Poza tym, zgodnie z tradycją, dobrze byłoby mieć ołtarz. Może to być mały sto-
liczek przykryty czarną tkaniną albo tradycyjny „podwójny sześcian”. Odpowiedni-
mi wymiarami tego drugiego są: około 90 cm wysokości oraz około 45 cm długości 
i szerokości. Jak zapewne się domyślasz, najłatwiej zdobyć dwa sześciany o wymia-
rach 45x45x45 cm i postawić je jeden na drugim („jak na górze, tak na dole”). Re-
prezentuje on tym samym plan ziemski, jako że liczba zewnętrznych ścianek ołta-
rza (góra, spód, cztery ścianki górnego i cztery ścianki dolnego sześcianu) wynosi 10, 
czyli w systemie kabalistycznym liczbę przyporządkowaną ziemi (więcej na ten te-
mat w dalszej części książki).

Kolejna sprawa: świece są znacznie lepszym pomysłem niż korzystanie ze świa-
tła elektrycznego. Najlepiej jest mieć jedną świecę na ołtarzu i kilka dodatkowych do 
oświetlenia otoczenia (oczywiście, jeśli rytuał jest przeprowadzany w zamkniętym 
pomieszczeniu). Polecałbym używanie białych świec, jako że reprezentują czystość 
(biel) energii duchowej (ogień). Niezłym pomysłem jest też użycie kadzidła, zawsze 
mile widzianego podczas przeprowadzania operacji magicznych, symbolizuje ono bo-
wiem modlitwę ulatującą wraz z dymem w kierunku Niebios. Na tym etapie zapach 
nie ma znaczenia, zadbaj więc tylko o to, żeby był dla Ciebie przyjemny. Ja na samym 
początku używałem kadzidła z drzewa sandałowego i żywicy olibanum.

Istnieją cztery tradycyjne narzędzia czy „bronie” magiczne używane przez cere-
monialnych magów. Dotyczące ich szczegóły zostaną przedstawione w późniejszych 
rozdziałach. Narzędziami tymi są różdżka, puchar, sztylet i pentakl. Możesz także 
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BUDOWA OŁTARZA

Magowie uczą się między innymi tego, w jaki sposób robić różne rzeczy wła-
snoręcznie. Począwszy od prostych rysunków aż po skomplikowane narzędzia 
rytualne, poświęcanie czasu na wykonanie czegoś od samego początku daje 
nam poczucie spełnienia. Co więcej, kiedy skupiasz się na tym, do jakich celów 
będzie wykorzystywany dany przedmiot, naładujesz go mocą magiczną. 

Nie musisz jednak robić wszystkiego samodzielnie. Możesz, na przykład, 
pójść do składu drzewnego i poprosić o ucięcie kawałków drewna, których 
potrzebujesz. W tym przypadku będziesz potrzebował czterech płaskich ka-
wałków o wymiarach 45x90 cm, dwóch o wymiarach 45x45 cm, a także kle-
ju i gwoździ. Zamiast opowiadać pracownikom składu drzewnego o budowie 
ołtarza, w razie jakichkolwiek pytań możesz im na przykład powiedzieć, że bu-
dujesz szafkę. 

Zbudowałem swój ołtarz w bardzo prosty sposób. W sklepie z nieobrobio-
nym jeszcze drewnem znalazłem do kupienia zrobione ze sklejki skrzynie o ide-
alnym rozmiarze 45x45 cm, mające prześwit przez dwie przeciwległe ścianki. 
Zbiłem po prostu ze sobą dwie z nich, zasłaniając otwory po obu stronach kawał-
kami sklejki o rozmiarze 90x45 cm umieszczonymi na zawiasach i zamykanymi 
na zatrzask magnetyczny. 

Zanim jednak połączyłem ze sobą skrzynie, w dolnej ściance górnej skrzy-
ni i górnej ściance dolnej skrzyni wyciąłem piłą elektryczną otwory w kształ-
cie litery „U”. Rysunki te wyciąłem z plakatów, przykleiłem do górnej ścianki 
ołtarza, a następnie zamalowałem kilkoma warstwami lakieru. Jeśli zdecydu-
jesz się robić coś podobnego, pamiętaj, aby każdej z warstw dać dokładnie wy-
schnąć. Weź także pod uwagę, że niektóre lakiery zmieniają z czasem kolor na 
żółtawy. Jeśli zdecydujesz się budować ołtarz odbiegający od oryginalnego czar-
nego, podwójnego sześcianu, weź pod uwagę znaczenie jakichkolwiek wykorzy-
stywanych symboli (wliczając w to kolor, którego chcesz użyć). 

Pamiętaj także o pokryciu blatu ołtarza kilkoma dodatkowymi warstwami 
lakieru. Najlepszy byłby czarny, gęsty lakier, którym często są pokrywane sto-
liki w barach i nocnych klubach. W ten sposób łatwiej pozbędziesz się wosku 
kapiącego ze świec (a uwierz mi na słowo, prędzej czy później wosk zacznie ka-
pać). Zamiast tego możesz też położyć na blacie szkło. Przybij do górnej krawę-
dzi ozdobne listewki, dzięki którym będziesz mieć pewność, że szkło się nie ze-
śliźnie. Spójrz jednak wtedy na swój ołtarz raz jeszcze. Czy podobne listewki 
przydałyby się także przy dolnej krawędzi? A może także w połowie wysokości? 
Sam zdecyduj o ostatecznym kształcie.
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używać papierowego kubka (zamiast pucharu), symbolizującego żywioł wody, soli 
(zamiast pentaklu), symbolizującej żywioł ziemi, zapałki (zamiast różdżki), repre-
zentującej żywioł ognia, oraz pióra lub wachlarza (zamiast sztyletu), reprezentujące-
go żywioł powietrza.

Umieść symbole wszystkich żywiołów na ołtarzu albo zrezygnuj z nich. Równo-
waga energii reprezentowanych przez używane narzędzia powinna być zachowana. 
Jeśli masz te bronie, symbol powietrza powinien znajdować się we wschodniej czę-
ści ołtarza, symbol ognia na południu, symbol wody na zachodzie, a ziemi na półno-
cy. Kiedy ich nie używasz, powinny one znajdować się w jedwabnych lub bawełnia-
nych pokrowcach: różdżka w czerwonym, kielich w niebieskim, sztylet w żółtym, na-
tomiast pentakl w czarnym. Większość sklepów ezoterycznych ma w asortymencie 
tkaniny w tych kolorach.

Możesz także używać dzwonka, aby podkreślić rozpoczęcie oraz zakończe-
nie przeprowadzanego rytuału, a także rozgraniczać jego brzmieniem poszczegól-
ne części bardziej złożonych ceremonii. Jak duży powinien być? Jaki powinien mieć 
kształt? To już zależy od Ciebie.

Kolejną sprawą jest właściwy ubiór. Niektóre duchowe tradycje wykorzystują 
przy praktykach po prostu nagość, natomiast magija w ujęciu rytualnym zawsze 
kładła nacisk na wyjątkowość odzienia. Tradycyjnie używa się czarnej lub białej 
szaty tau (po rozłożeniu ramion na boki, gdy ma się ją na sobie, tworzy ona kształt 
przypominający grecką literę tau). Jest ona podobna do szat noszonych przez ludzi 
śpiewających często w chórach lub przez anioły w filmach. Szata nie jest absolut-
nie niezbędna, jednakże służy podkreśleniu wyjątkowości sytuacji, w którą wcho-
dzimy przeprowadzając rytuał. Symbolizuje tym samym, że zarówno nasze świado-
me, jak i nieświadome „ja” zmienia swoją codzienną otoczkę. Jest zatem zewnętrz-
ną manifestacją faktu, że wewnętrznie uczestniczysz w czymś wyjątkowym i powią-
zanym z eksploracją swojej duchowości. Jeśli jednak nie masz możliwości zdoby-
cia lub zrobienia szaty, po prostu skieruj się do swojej szafy i znajdź w niej dawno 
nienoszone ubrania lub kup nowe, które będą, Twoim zdaniem, odpowiednie. Pa-
miętaj o tym, żeby dokładnie je oczyścić. Ważne jest, aby wkładać je tylko i wyłącz-
nie podczas przeprowadzania rytuałów, pod żadnym pozorem przy jakichkolwiek in-
nych okazjach. W ten sposób nawet zwykłe ubrania nabiorą znaczenia magicznego 
i za każdym razem, gdy będziesz je wkładać, poczujesz, że uczestniczysz w czymś 
niezwykłym.

Szata tau
Szaty ceremonialne są dostępne w wielu sklepach z artykułami okultystycznymi. 

Jeśli jednak potrafisz szyć, możesz ją wykonać własnoręcznie. Najprostszym sposo-
bem jest zdobycie tkaniny, która będzie miała szerokość odpowiadającą długości roz-
łożonych ramion. Jeśli chodzi o długość, dobrym wyznacznikiem jest Twoja wyso-
kość pomnożona dwukrotnie. 
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Rozłóż tkaninę na podłodze i złóż ją na pół. Następnie połóż się na niej (pamię-
taj, że głowa powinna wychodzić poza krawędź powstałą przez złożenie materiału) 
i poproś kogoś o narysowanie krzyża tau wokół Twojej sylwetki. Rękawy powinny się 
rozszerzać, podobnie jak dół przyszłej szaty. W miejscu, w którym Twoje ramiona łą-
czą się z tułowiem, linie muszą być oddalone co najmniej o 15-20 cm od ciała. Zszyj 
następnie tkaninę, prowadząc igłę po liniach, i odetnij nadmiar materiału. Wytnij 
otwór na głowę. Następnie przewróć tkaninę na drugą stronę i przymierz ją. Prawdo-
podobnie będziesz musiał obszyć dolną krawędź, otwór na głowę i rękawy. Zgodnie 
z tradycją, po rozłożeniu ramion rękawy powinny dochodzić do kciuka.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA SZATY TAU

Bez względu na to, czy postanowisz kupić szatę tau, czy zrobić ją własno-
ręcznie, mam dla Ciebie pewną wskazówkę.

Zszyj do połowy otwory w obu rękawach. W ten sposób przez cały czas będą 
one zachowywać odpowiedni kształt. Co ważniejsze, owa niewielka modyfika-
cja skutkuje powstaniem czegoś, czego szatom często brakuje: odpowiedników 
kieszeni! Możesz ich używać do przechowywania chusteczek, instrukcji do ry-
tuałów, niewielkich narzędzi magicznych itp.

Wprowadzenie tej niewielkiej zmiany w szacie tau czyni życie maga znacz-
nie łatwiejszym.

} Zszyj oba rękawy 
do połowy
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Chcę wyrazić się możliwie najbardziej jasno: 

Nie wolno Ci wstrzymywać się z wykonywaniem MROP, czekając do 
momentu, w którym będziesz dysponować wszystkimi potrzebnymi Ci 
narzędziami.

Powinieneś zająć się ich zdobyciem możliwie najszybciej, jednakże kiedy już do-
wiesz się, jak przeprowadzać MROP, najkorzystniej byłoby od razu zabrać się do 
praktyki. Podkreślam, że jedyne, czego tak naprawdę potrzebujesz, to przestrzeń, 
w której będziesz mieć spokój i samotność. Można to osiągnąć nawet poprzez za-
mknięcie się w łazience, jeśli taka będzie potrzeba! I pamiętaj, że im więcej prakty-
ki, tym lepsze efekty.

Zakreślanie pentagramu
W MROP będziemy zakreślać w powietrzu duże pięcioramienne gwiazdy – pen-

tagramy – w pewien określony sposób. Lewa ręka powinna być zupełnie rozluźnio-
na. Jeśli masz nóż (nie sztylet powietrza – używaj innego sztyletu do MROP), trzymaj 
go w prawej dłoni, jeśli nie – możesz po prostu zacisnąć dłoń w pięść i używać wy-
prostowanego palca wskazującego lub wyprostować wszystkie palce, tak jakby cała 
dłoń była ostrzem. Zaczynamy zakreślać przy lewym biodrze i prowadzimy linię do 
miejsca nad naszą głową. Następnie opuszczamy ostrze obok naszego prawego bio-
dra. Potem kierujemy je na wysokość lewego barku i równolegle do linii horyzon-
tu zakreślamy linię na wysokość prawego barku. Na koniec wracamy dokładnie do 
punktu wyjściowego, czyli do lewego biodra. Twój palec lub końcówka ostrza zawsze 
powinny być skierowane bezpośrednio na wprost Ciebie. Spójrz na rysunek poniżej:

Podczas zakreślania pentagramów po-
winno się wizualizować je jako świecące ja-
snym, czystym błękitem. Taki kolor mają 
iskry elektryczne, płomień w piecykach ga-
zowych albo odrobina cieczy łatwopalnej 
(lub alkoholu) stającej w ogniu. Jeśli nie je-
steś w stanie wizualizować sobie pentagra-
mu na tyle silnie, żeby faktycznie go „zoba-
czyć” tak, jak jest przez Ciebie rysowany, 
pamiętaj po prostu przez cały czas, że gdy 
z czasem rozbudzisz w sobie mocniejsze 
siły psychiczne, jego wyrazistość wzrośnie. 
Wiedz po prostu, że on tam jest. „Obser-
wuj” płomienie pojawiające się za ostrzem 
lub palcem, kiedy zakreślasz w powietrzu 
pentagram.

Ponad głową

Prawe ramię
Lewe ramię

Lewe biodro początek – 
koniec

Prawe biodro

odpêdzaj¹cy Pentagram 
(¿ywio³u Ziemi)
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1. Zacznij przy lewym biodrze.

2. Przeprowadź linię nad głowę.

3. Opuść ostrze na wysokość 
prawego biodra.

4. Skieruj ostrze na wysokość lewego barku.

6. Skończ w miejscu, z którego zaczynałeś.5. Poprowadź poziomą linię za prawy bark.

Dla większej przejrzystości pentagram został na rysunku umieszczony 
za zakreślającą go osobą. W praktyce znajduje się on przed nią.



Spodobał Ci się fragment, 
który przeczytałeś?

 Zamów książkę 

Magija współczesna
na 

www.CzaryMary.pl 
www.TaniaKsiazka.pl

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