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Przygotowanie do rzucenia zaklęcia

Znajdź miejsce, w którym będzie Ci wygodnie i w którym będziesz się czuł

bezpiecznie. Zadbaj o swój komfort i o to, by nikt Ci nie przeszkadzał, wyłącz

telefon, komputer i wszelkie urządzenia mogące Cię rozpraszać. Przygotuj świecę

odpowiedniego  koloru,  postaw  ją  obok  siebie.  Zanim  przystąpisz  do  rzucania

czaru,  przyda  się  chwila  medytacji.  Pozwoli  Ci  to  na  oczyszczenie  umysłu  ze

zbędnych myśli i panującego w nich chaosu. Zabezpiecz miejsce, w którym będą

palić się świece. Możesz również przygotować naczynie z wodą. Świecznik lub

świecę  najlepiej  umieścić  również  na  jakiejś  podstawce,  która  zabezpieczy

dodatkowo podłoże.

Zapal białą świecę i rozpocznij medytację. Skup się najpierw na swoim oddechu,

pozwól  myślom  spokojnie  płynąć.  Gdy  uda  Ci  się  osiągnąć  stan  spokoju  i

koncentracji, zastanów się nad intencją zaklęcia, jakie zamierzasz stworzyć. Weź

kartkę i długopis i zapisz zaklęcie, pamiętając, by być skoncentrowanym na celu

zaklęcia. Pamiętaj, aby zaklęcie było pozytywne i nie miało na celu zranienia lub

skrzywdzenia kogoś. To niezwykle ważne, ponieważ wszystko, co złe powróci do

Ciebie z trzykrotną mocą.

Najlepiej,  żeby zaklęcie  zostało stworzone Twoimi własnymi słowami.  Możesz,

oczywiście, korzystać z już istniejących zaklęć, jednak ułożenie zaklęcia swoimi

własnymi słowami znacznie zwiększy jego moc.



Rytuał obfitości

Potrzebne akcesoria:
- biała świeca
- czerwona świeca
- zielona świeca
- niebieska świeca
- żółta świeca
- pomarańczowa świeca
- fioletowa świeca.

Ustaw świece wokół  siebie  tak,  by utworzyły krąg.  Możesz  ustawić  je na
podłodze lub na meblach, ważne, żeby otaczały Ciebie stającego pośrodku pokoju.
Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu świec, by nic nie uległo spaleniu. Zadbaj
o to, by nikt Ci nie przeszkadzał i aby nic Cię nie rozpraszało. Stań pośrodku kręgu
ze  świec.  Wyobraź  sobie  tęczę,  skup  się  na jej  kolorach.  Teraz  zobacz  oczami
swojej wyobraźni, jak wypływają kolory z każdej z otaczających Cię świec i łączą
się ze sobą tworząc tęczę. Zobacz, jak otacza Cię światło wszystkich, połączonych
kolorów tęczy. Niech światło tęczy wypełni całe pomieszczenie. Zobacz, jak światło
powoli wnika w Ciebie. Poczuj, jak przenika ono każdą komórkę Twojego ciała.
Wypowiedz zaklęcie: 

„Tu i teraz moc świec, która tworzy tęczę we mnie i w mojej przestrzeni, zsyła mi

wszystko, czego pragnę, dając mi moc obfitości  i wszelkie dobra”.

Powtórz  to  zaklęcie  trzykrotnie.  Na  zakończenie  podziękuj  każdej  ze  świec  za
błogosławieństwo,  które  przez nią  przyszło  w postaci  mocy tęczy.  Możesz teraz
zgasić każdą ze świec, w odwrotnej kolejności, niż je zapalałeś. Zaczynając gasić
ostatnią  zapaloną  świecę,  aż  do  pierwszej  z  nich.  Możesz  zgasić  płomienie
dmuchając na nie. To przyciągnie również energię powietrza, która pozwoli mocy
tęczy  roznieść  się  na  znacznie  większą  odległość.  Zobacz,  jak  światło  tęczy
obejmuje cały Twój dom, budynek i całą okolicę obdarzając je wszelką obfitością.
Możesz  potem  wykorzystać  te  świece  w  innych  rytuałach.  Będą  naładowane
energią obfitości i wzmocnią każde zaklęcie, do którego zostaną wykorzystane. Na
zakończenie wypowiedz zaklęcie: 

„Tu i teraz każda z tych świec przyciąga i zatrzymuje w sobie energię pozytywnej

obfitości i będzie mi pomagać przy innych zaklęciach, w których jej użyję”.



Przyciąganie bogactwa

Potrzebne akcesoria:
- 3 zielone świece
- czerwona świeca
- żółta i/lub złota świeca
- możesz także użyć fioletowej świecy (wzmacnia każde zaklęcie)
- kilka monet i/lub większa gotówka
- kadzidło cynamonowe
- drobno zmielony cynamon
- grudkę ziemi lub kamień polny
- szklaną miseczkę z wodą

Rozłóż wszystkie akcesoria na magicznym ołtarzu w następujący sposób: na

wschodzie postaw kadzidełko cynamonowe, 2 zielone świece i jedną żółtą świecę;

na zachodzie postaw: szklane naczynie z wodą; na północy: połóż grudkę ziemi lub

dowolny kamień i zieloną świecę, a na południu postaw: czerwoną świecę. Monety

i/lub większą gotówkę połóż na środku ołtarza i  posyp zmielonym cynamonem.

Wyciągnij  ręce  w  górę  i  poproś  Wszechświat  o  wsparcie,  możesz  dodatkowo

zapalić  fioletową  świecę.  Skoncentruj  się  na  swoim  bogactwie  finansowym.

Wizualizuj,  jak  pieniądze  zaczynają  do  Ciebie  płynąć  czystym,  jasnym,

bezpiecznym strumieniem. Powiedz: 

„Tu i teraz pieniądze płyną do mnie jasnym, czystym, bezpiecznym

i nieprzerwanym strumieniem, nie krzywdząc przy tym nikogo”.

Zobacz, jak pieniądze płyną wprost do Ciebie, do Twoich rąk, leżą u Twoich stóp.

Następnie schowaj leżące na ołtarzu posypane cynamonem pieniądze do portfela

lub  woreczka  razem  z  grudką  ziemi  lub  kamieniem.  Jeśli  użyjesz  woreczka,

pamiętaj, by nosić go przy sobie.



Zerwanie z nałogiem

Potrzebne akcesoria:
- czarna świeca
- biała świeca
- biała kartka papieru
- coś do rysowania
- naczynie z wodą
- długa pęseta

Ustaw świece obok siebie na środku ołtarza. Przed nimi postaw naczynie z

wodą i połóż pęsetę. Zapal świece i skoncentruj się na nałogu, którego chcesz się

pozbyć.  Następnie  na  kartce  papieru  narysuj  przełamany  symbol  nałogu,  np.:

stłuczoną butelkę, czy złamanego papierosa. Następnie powiedz:

„Tu i teraz moc czarnej świecy pochłania mój nałóg, usuwając go raz na zawsze

z  wszelkimi jego przejawami”.

Zaklęcie wypowiedz trzykrotnie.  Zegnij  kartkę na pół tak,  aby po obu stronach

zgięcia widać było połowę symbolu Twojego nałogu.  Weź do ręki długą pęsetę,

chwyć delikatnie kartkę na brzegu zgięcia i unieś nad świecami tak, aby jedna i

druga strona kartki zaczęły się wolno i równo podpalać. Gdy ogień będzie już przy

samej  pęsecie  możesz  puścić  kartkę.  Postaraj  się  tą  czynność  wykonać  nad

naczyniem  z  wodą,  żeby  ochronić  się  przed  poparzeniem  lub  przypadkowym

zaprószeniem  ognia.  W  trakcie  spalania  kartki  powtórz  raz  jeszcze  pierwsze

zaklęcie i dodaj słowa: 

„Tu i teraz płomień białej świecy oczyszcza mój umysł i organizm z wszelkich

skutków nałogu”.

Wyobraź sobie i poczuj, jak nałóg i wszystko, co z nim związane znika. Wodę, w
której pływa popiół, wylej i spłucz w toalecie.



Zakończenie relacji/związku

Potrzebne akcesoria:
-  2  czarne  świece,  mogą  być  również  w  kształcie  człowieka,  najlepiej  niech
symbolizują Twoją płeć, jak również płeć osoby,  z którą zamierzasz zakończyć
relację.
- czarny sznurek
- nożyczki

Świece ustaw blisko siebie na ołtarzu. Przewiąż wokół nich czarny sznurek,

owijając  je  kilkukrotnie  na  całej  wysokości.  Ważne,  żeby  poszczególne  pętle

sznurka nie stykały się ze sobą.

 Skoncentruj się i powiedz: 

„Tu i teraz kończę relację z (powiedz imię tej osoby) i pozwalam (powiedz imię tej
osoby) zakończyć relację ze mną w bezpieczny dla wszystkich sposób.”

Weź nożyczki do ręki i zacznij przecinać kolejne kawałki sznurka ze słowami: 

„ Tu i teraz zrywam wszelkie więzy, które nas łączyły, 

nie raniąc przy tym nikogo”.



Oczyszczenie

Potrzebne akcesoria:
- 9 białych świec,
- ewentualnie kapturek lub inne narzędzie, którym można zgasić świece.

Ustaw  świece  w  taki  sposób,  aby  Cię  otaczały  tworząc  wokół  Ciebie

zamknięty krąg. Zapal kolejno każdą z nich według ruchu wskazówek zegara. Stań

na samym środku kręgu i unieś ręce. Poczuj, jak spływa na Ciebie białe światło,

jak wnika w czubek Twojej głowy i rozpływa się w Twoim organizmie, wnikając do

każdej komórki Twojego ciała. Powiedz: 

„Tu i teraz biała energia oczyszcza mnie z wszelkich negatywnych rzeczy,

zarówno w moim umyśle, jak i w moim ciele”.

Zobacz i poczuj, jak biała energia oczyszcza każdą komórkę Twojego Ciała, Twoją

aurę  i  całe  Twoje  otoczenie.  Następnie  zgaś świece, również zgodnie z  ruchem

wskazówek  zegara,  ale  zaczynając  od  ostatniej  zapalonej.  Zgaś  płomień  świec

kagankiem, lub innym naczyniem, ważne, by nie zdmuchnąć płomieni.



Uzdrowienie

Potrzebne akcesoria:
- zielona świeca
- olejek lawendowy
- kawałek materiału

Nanieś na kawałek materiału kilka kropel olejku lawendowego. Następnie

namaść  olejkiem  świecę.  Postaw  świecę  na środku  ołtarza.  Skoncentruj  się  na

danej dolegliwości,  którą chcesz uzdrowić, zarówno fizycznej, jak i  psychicznej.

Zobacz,  jak  zielone  światło  świecy  wnika  do  Twojego  ciała  i  sfery  ducha,

uzdrawiając daną dolegliwość. Powiedz: 

„ Tu i teraz uzdrawiam się z (podaj nazwę dolegliwości)”.

Mówiąc to wizualizuj, jak zielone światło świecy rozpuszcza daną dolegliwość.



Odnalezienie

Potrzebne akcesoria:
- pięć brązowych świec
- papier
- długopis
- zdjęcie

Ustaw świece na ołtarzu tak,  by utworzyły  małe  koło.  Skoncentruj  swoją

uwagę na rzeczy lub osobie, którą chcesz odnaleźć. Jeśli ma to być jakaś osoba,

dobrze,  byś  położył  na środku kręgu  świec  jej  zdjęcie  lub napisał  jej  imię  lub

nazwę zagubionej rzeczy. Unieś ręce nad kręgiem świec i powiedz: 

„Tu i teraz odnajduję (wypowiedz imię tej osoby, lub nazwę rzeczy).”

Zobacz tą osobę lub rzecz w swojej wyobraźni. Zobacz, jak ją odnajdujesz. Poczuj

radość i szczęście płynące z jej odnalezienia. Możesz również powiedzieć:

„ Tu i teraz odnajduję (imię osoby lub nazwa rzeczy) w szczęściu i zdrowiu,

bezpieczeństwie.”

Wówczas skierujesz pozytywną, przyciągającą energię również na szukaną osobę

lub rzecz.



Uzdrowienie relacji

Potrzebne akcesoria:
- zielona świeca
- biała świeca
- żółta świeca
-  zdjęcie  lub  jakiś  przedmiot  należący  do  osoby,  z  którą  pragniemy uzdrowić
relację

Postaw świece na ołtarzu, tak aby swobodnie otoczyły fotografię lub rzecz

osoby,  z  którą relacje pragniesz uzdrowić.  Zapal świece w kierunku zgodnym z

ruchem wskazówek zegara. Wyobraź sobie jak poszczególne kolory świec wnikają

w zdjęcie lub przedmiot. Poczuj, jak kolory zapalonych na ołtarzu świec wpływają

do Twojego ciała.  Stwórz  w wyobraźni  połączenie  między Tobą a  daną osobą,

połączenie składające się z kolorów świec. Powiedz: 

„Tu i teraz uzdrawiam relacje między mną a (podaj imię tej osoby)”.

Wypowiedz  zaklęcie  trzykrotnie  i  zobacz  oczami  wyobraźni,  jak  Wasze  relacje

ulegają  poprawie,  jak  się  do  siebie  przytulacie,  obdarzając  się  Miłością  i

zrozumieniem, jak znikają wszelkie przeszłe konflikty.  Poczuj  to szczęście,  które

płynie z Waszej relacji tu i teraz.



Ochrona

Potrzebne akcesoria:
- siedem niebieskich świec

Ustaw świece wokół siebie tak, by utworzyły duży krąg. Wejdź w sam środek

kręgu świec. Wyciągnij ręce ku górze. Powiedz: 

„Tu i teraz niebieskie światło świec, które mnie otaczają, 

tworzy wokół mnie magiczną ochronę, 

która dopuszcza do mnie tylko to,

 co pozytywne i dobre,

 pozwalając mi dzielić się tą energią z innymi”.

Zobacz,  jak  niebieskie  światło  otacza  Cię,  tworząc  nad  Tobą  i  wokół  całego

Twojego ciała magiczną ochronę. Poczuj się całkowicie bezpiecznie i przyjemnie.



Wezwanie duchowego opiekuna

Potrzebne akcesoria:
- cztery fioletowe i trzy białe świece, lub 7 fioletowych świec

Świece ustaw na ołtarzu w taki sposób, by utworzyły zamkniętą odwróconą

literą  „u”.  Ten  układ  będzie  symbolizował  bramę.  Wycisz  się  i  skoncentruj.

Będziesz przyzywał najbardziej uduchowionego opiekuna,  który ma zapewnić Ci

ochronę i bezpieczeństwo i błogosławić Miłością. Patrząc w centrum utworzonej

przez świece bramy (dobrze usiąść w takiej pozycji, by widzieć środki świec na

wprost swoich oczu, pozwoli to na pogłębienie wizji) wizualizuj sobie, jak z bramy

tej płynie strumień najczystszego światła. Powiedz: 

„Tu i teraz przyzywam najbardziej uduchowionego opiekuna, który zapewni mi

ochronę, bezpieczeństwo i pobłogosławi mnie Miłością”.

Poczuj moc, jaka wypływa z bramy. Możesz również wyobrazić sobie jakąś postać,

niech Cię otoczy. Poczuj pomoc i błogosławieństwo, jakim tu i teraz ta Istota, lub

energia, która Cię otacza.



Rytuał miłosny

Potrzebne akcesoria:
- czerwona świeca
- zielona świeca
- różowa świeca
- płatki czerwonej róży
- szklana miska z wodą
-  fotografia  lub  przedmiot  danej  osoby,  jak  również  partner  lub  partnerka  w
fizycznej postaci

Na ołtarzu postaw obok siebie wszystkie świece a przed nimi ustaw naczynie

z wodą. Do naczynia z wodą wsyp płatki czerwonej róży. Stań na wprost ołtarza.

Połóż obok miseczki z wodą zdjęcie lub rzecz danej osoby. Wizualizuj, jak Ciebie i

tę osobę otaczają delikatnie i namiętnie kolory świec i płatki czerwonych róż, które

wirują lekko w wodzie. Powiedz: 

„Tu i teraz przyciągam do siebie Miłość (imię danej osoby), 
nikogo przy tym nie raniąc”.

Wypowiedz  to  zaklęcie  trzykrotnie.  Poczuj  w  sobie  radość  i  Miłość.  Niech  te

uczucia wypełnią również daną osobę. Poczuj się bezpiecznie.



Pomyślność i szczęście - amulet

Potrzebne akcesoria:
- zielona świeca
- żółta świeca
- czerwona świeca
- niebieska świeca
- biała kreda lub sól
- broszka lub wisiorek z symbolem szczęścia i pomyślności

Na ołtarzu ustaw świece zgodnie z czterema stronami świata, odpowiednio:

żółta  świeca  na  Wschodzie  –  symbol  Powietrza;  zielona  świeca  na  Północy  –

symbol  Ziemi;  czerwona  świeca  na  Południu  –  symbol  Ognia  i  na  Zachodzie

niebieska świeca – symbol Wody. Na środku ołtarza połóż broszkę lub wisiorek z

symbolem szczęścia i pomyślności. Wokół świec, tak by utworzyć koło rozsyp sól,

lub narysuj koło białą kredą. To pozwoli Ci dodatkowo zabezpieczyć i wzmocnić

zaklęcie. Zapal świece. Wyciągnij dłonie w stronę płonących się świec, lekko je

pochylając nad przedmiot leżący pośrodku i powiedz: 

„Tu i teraz mocą żywiołów i wszystkich stron świata przypływa ze Wszechświata

do każdej komórki mojego Ciała, oczyszczając ją, czysta energia bezpieczeństwa,

pomyślności i szczęścia i wypływa z moich rąk do (podaj nazwę przedmiotu), od

tej pory jest on moim amuletem, przynosi mi bezpieczeństwo, pomyślność

i szczęście, nie raniąc przy tym nikogo”.

Poczuj  energię,  która  spływa  z  Wszechświata  wprost  do  Twoich  wszystkich

komórek, oczyszcza je i jak przez Twoje dłonie przekazujesz  energię Wszechświata

swojemu amuletowi.  Tak naładowany energią  amulet zawsze noś przy sobie.



Naładowanie świecy określoną energią

Potrzebne akcesoria:
- świeczka typu „podgrzewacz” fioletowa lub biała
- biała świeca

Zapal na ołtarzu „podgrzewacz”. Postaw na ołtarzu zwykłą białą świecę,

ale jej nie zapalaj. Skoncentruj się na konkretnej energii, którą chcesz naładować

białą świecę. Pomyśl o celu, jaki chciałbyś osiągnąć zapalając tę świecę, do czego

konkretnie chcesz jej potem używać. Poczuj moc tej energii. Wyciągnij obie dłonie

nad świecę i powiedz: 

„Tu i teraz naładowuję Cię energią (tu nazwij cel, któremu ma służyć, np.:
bogactwa, radości, Miłości, szczęścia, bezpieczeństwa etc.). Gdy zechcę, pomożesz

mi w osiągnięciu celu, w bezpieczny i nie krzywdzący nikogo sposób.”

Poczuj,  jak  z  Twoich dłoni  w kierunku świecy wypływa pożądana przez Ciebie

energia.  Zobacz,  jak  nasyca ona świecę,  jak  do niej  wnika.  Tak  przygotowaną

świecę możesz potem używać, kiedy tylko będziesz potrzebować jej energii.



Kolory świec a ich zastosowanie w magii

KOLOR ŚWIECY ZNACZENIE RYTUAŁY

Biały

Odnowa, oczyszczenie, pomoc w sferze
psychicznej,  pomoc  w  rozpoczynaniu
nowych  działań,  rozpraszanie  złych
mocy,  podnoszenie  wibracji,
wewnętrzny spokój, harmonia.

Do  każdego rodzaju  magii,  rytuały  oczyszczania,
odpędzania,  rozpoczynania,  przyzywania,
uzdrawiania: załamania, bóle.

Zielony

Ukojenie, spokój, zamożność, płodność,
odmłodzenie,  ochrona  relacji,  ludzi  i
miejsc,  powodzenie,  dobrobyt
sprawność fizyczna, zdrowie.

Rytuały  płodności,  bogactwa,  relacji,  ochrony,
uzdrowienia:  przeziębienia,  czyraki,  nowotwory,
bóle  głowy,  nadciśnienie,  wrzody,  dolegliwości
nerek, nerwice.

Żółty

Pobudzenie  umysłu,  wspomaganie
procesu  uczenia  się  i  dążenia  do
sukcesów,  ochrona  w  podróży  i
działaniu,  pomoc  w  ważnych
rozmowach,  spotkaniach  biznesowych,
zawieraniu umów.

Rytuały  ochronne,  spełnienia,  uzdrawiania:
rozprasza  niepokoje,  pomaga  w  leczeniu  zaparć,
cukrzycy,  zgagi,  niestrawności,  skurczach
menstruacyjnych, chorobach skórnych.

Fioletowy
Wzmacnia każdy czar, ochrona w sferze
duchowej,  pomoc  w  medytacji,
rozwijanie psychiki i kreatywności.

Wzmocnienie  każdego  rodzaju  rytuału,  rytuały
ochronne,  praca  ze  sferą  ducha,  uzdrawianie:
alergia,  astma,  łysienie,  zatoki,  przeziębienia,
zaburzenia  psychiczne,  zaburzenia  snu,  choroby
spowodowane stresem, guzy, nowotwory.

Niebieski

Wewnętrzny  spokój,  mądrość,
inspiracja, prawda, uzdrawianie, wyższe
uczucia  religijne,  podróże  astralne,
prorocze sny, ochrona.

Praca ze sferą ducha, rytuały wizyjne, ochronne,
uzdrawiające: biegunka, gorączka, oparzenia, bóle
głowy,  bóle  menstruacyjne, bóle  gardła,  wrzody,
wysypki, bóle reumatyczne, skaleczenia.

Czarny

Zniszczenie,  rozproszenie,  usunięcie
czegoś,  pochłonięcie,  rozwiązywanie
tajemnic,  oddalanie  negatywnych
wpływów,  odpędzanie  złych  mocy,
pozbycie  się  poczucia  winy,  żalu,
niepewności,  pomoc  w  wysnuwaniu
właściwych wniosków.

Rytuały  ochronne,  rozwiązujące,  odpędzające,
odcinające,  uwalniające,  uzdrawiające:
uzależnienia.

Czerwony

Siła  życiowa,  witalność,  moc,
determinacja,  szczęście,  namiętność,
ochrona zdrowia, energia, siła fizyczna i
psychiczna,  odwaga,  entuzjazm,
ochrona przed wypadkami.

Rytuały  ochronne,  ,  miłosne,  seksualne,
wzmacniające,  uzdrawiające:  stany  lękowe,
anemia, rak, wyczerpanie, odmrożenia, białaczka,
infekcje wątroby, nerwobóle.

Pomarańczowy
Radość,  optymizm,  wola  odniesienia
sukcesu,  ochrona  ludzi  i  mienia,
pobudzenie i stymulacja energii.

Rytuały woli, kreatywności, sukcesu, uzdrawiania:
artretyzm,  astma,  zapalenie  oskrzeli,  zaparcia,
kaszel, depresja, epilepsja, wyczerpanie.

Brązowy

Ochrona,  naturalna  mądrość,  silne
związki  z  otoczeniem,  zdobywanie
środków,  poprawa  zdolności
koncentracji  i  telepatii,  pomaga
odnaleźć zagubione rzeczy, stabilizacja i
spokój, poczucie bezpieczeństwa.

Rytuały  ochronne,  relacyjne,  finansowe,
odnajdywania.

Różowy

Romantyczna  miłość,  przyjaźń,
pojednanie,  szczęście,  życiowa
harmonia,  pogoda  ducha,  spokój,
opieka, ochrona.

Rytuały  miłosne,  relacyjne,  ochronne,
uzdrawiające:  wzmacnia  system  odpornościowy,
stymuluje  grasicę,  łagodzi  dolegliwości  serca,
stany niepokoju i depresji.




