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WSTĘP

A WIĘC CHCESZ   ZOSTAĆ   CZAROWNICĄ

W ielu z nas dość wcześnie spotkało się z magicznymi 
zaklęciami w  baśniach, książkach i  filmach. Wi-
dzieliśmy, jak wróżka, matka chrzestna Kopciuszka, 

zmienia dynię w  karetę wysadzaną klejnotami i  zaprzęgniętą 
w  stające dęba konie. Widzieliśmy księżniczkę całującą żabę, 
przemieniając ją tym samym w przystojnego księcia. Oglądali-
śmy, jak Hermiona Granger przesuwa drzewa za pomocą swojej 
magicznej różdżki. I my też chcieliśmy władać taką niesamowitą 
mocą.

Dobre wieści są takie, że masz taką moc. Każdy ma magiczne 
zdolności – to twoje pierworództwo. A wiesz, co jeszcze? Naj-
prawdopodobniej rzuciłeś już wiele zaklęć, tylko wówczas nie 
zdawałeś sobie z tego sprawy. Zdmuchiwanie świeczek na torcie 
jest popularnym zaklęciem przynoszącym szczęście. Wieszanie 
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wieńca na drzwiach wejściowych to zaklęcie ochronne. Przekli-
nanie kierowcy, który zajął ci miejsce parkingowe – cóż, to też 
jest zaklęcie.

Prościej rzecz ujmując, magiczne zaklęcie wykorzystuje myśli, 
słowa i czyny w celu wywołania konkretnych zmian i stworzenia 
konsekwencji dzięki środkom, których nie potrafią wyjaśnić ani 
logika, ani konwencjonalna nauka. Czy kiedykolwiek zażyczy-
łeś sobie czegoś, co się potem spełniło? To działanie magii. Czy 
chciałbyś potrafić robić to częściej? Możesz to zrobić. Poprzez 
ćwiczenie umysłu i rozwój niektórych naturalnych, wrodzonych 
zdolności – oraz poprzez dostrojenie się do natury i wszechświa-
ta – możesz stworzyć rzeczywistość, jakiej pragniesz.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ ZAKLĘCIE?

Hollywood zwykle skupia się na tych aspektach magii, czarow-
nictwa i rzucania zaklęć, które budzą sensację, i dlatego dla wielu 
ludzi mogą wydawać się one straszne, dziwne, a nawet śmieszne. 
W rzeczywistości większość czarownic nie rzuca żadnych uroków 
na ludzi, nie zmienia się w żaby, nie lata na miotle, ani nie warzy 
w kotle magicznych eliksirów z oczu salamander i psich języków 
(chociaż kociołki są pomocne w pracy z  zaklęciami). Zamiast 
tego współcześni ludzie parający się magią rzucają zaklęcia, które 
pomagają im znaleźć lepszą pracę, przyciągnąć miłość i przyjaźń, 
otoczyć ich dom i rodzinę ochroną oraz polepszyć swoje zdrowie. 
Istnieje nawet zaklęcie, dzięki któremu znajdziesz wolne miejsce 
parkingowe w zatłoczonym centrum handlowym w dzień przed 
świętami.
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Według Aleistera Crowleya, często uznawanego za najpo-
tężniejszego czarownika XX wieku, „każde zamierzone działa-
nie jest działaniem magicznym”. Celem zaklęcia jest ukazanie 
czegoś, czego potrzebujesz lub pragniesz. Ta potrzeba lub to 
pragnienie (albo obie te kwestie) składają się na intencję. Kie-
dy rzucasz zaklęcie, twoja intencja jest kluczowym składnikiem 
sukcesu. Twoja intencja połączona z twoją uwagą to dwa naj-
ważniejsze elementy każdego zaklęcia – są tym, co sprawia, że 
twoje marzenia stają się rzeczywistością. Dlatego właśnie często 
spotkasz się ze stwierdzeniem, że cała magia zachodzi w umy-
śle. Poza tym zaklęcie może zawierać skrupulatnie zaplanowane 
kroki i procedury, egzotyczne składniki, nietuzinkowe ubrania 
i  specjalny sprzęt  – każde przeznaczone do zwiększania jego 
mocy. Zaklęcie może również wykorzystywać siły natury i/lub 
moce nadprzyrodzone.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ Z TEJ KSIĄŻKI

Niewielu ludzi ma możliwość uczęszczania na zajęcia magii 
w  Hogwarcie. Niemniej, jeżeli będziesz postępować zgodnie 
z zaleceniami przedstawionymi w tej książce, wkrótce nauczysz 
się rzucać zaklęcia w najróżniejszych celach. Opracujesz techniki 
polepszenia swoich umysłowych i nadprzyrodzonych mocy. Do-
wiesz się, jak wykorzystać naturalną energię roślin i kamieni oraz 
dzięki temu wzmocnić swoje zaklęcia. Odkryjesz, jak wzywać 
duchy, bóstwa i inne niewidzialne istoty, żeby polepszyć swoje 
umiejętności tworzenia zaklęć. Wreszcie nauczysz się, która pora 
jest najlepsza na wykonanie danego zaklęcia i przeprowadzenie 
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konkretnego rytuału, dzięki czemu bezpiecznie i skutecznie przy-
niosą one pożądane efekty.

Być może nie jesteś do końca do tego wszystkiego przekona-
ny, a jednak zaciekawiło cię to. Być może już próbowałeś bawić 
się magią i chcesz ją lepiej poznać. A może jesteś gotowy, żeby 
wziąć swój los w swoje ręce i zacząć świadomie tworzyć w swoim 
życiu okoliczności, których pragniesz. Jeżeli tak, ta książka jest 
dla ciebie.
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ROZDZIAŁ 1

SZTUKA ZAKLĘĆ

M agia jest sztuką tworzenia zmiany zgodnie z  twoją 
wolą. Jest również wszystkim tym, co dzieje się, kie-
dy manipulujesz energią w celu stworzenia rezultatu 

za pomocą metod, których nie potrafi wyjaśnić konwencjonalna 
nauka. Wiedźmy, czarownicy, szamani i  inni ludzie pracujący 
z magicznymi mocami wszechświata do angielskiego słowa magic 
oznaczającego „magia” często dodają literę „K” (magick), aby od-
różnić ten termin od iluzji, sztuczek karcianych i tym podobnych 
działań prezentowanych dla rozrywki.

Wielu ludzi myśli, że magia, czarownictwo i proces rzucania 
zaklęć są dziwaczne – może nawet nieco straszne lub diabelskie. 
Niestety, podejrzliwość, sceptycyzm, niezrozumienie i  strach 
od wielu stuleci mącą magiczne wody i utrudniają powszech-
ne wykorzystanie zaklęć przyciągających zdrowie, bogactwo, 
szczęście i inne dobra życia. Prawda jest taka, że nie ma niczego 
bardziej naturalnego niż tworzenie zaklęcia. W wielu kulturach, 
również w zachodniej, istnieje długa tradycja tworzenia zaklęć. 
Od całych tysiącleci ludzie ze wszystkich środowisk angażują się 



 KSIĘGA NAJPOTĘŻNIEJSZYCH ZAKLĘĆ 

  20  

w czarownictwo i zaklęcia w przeróżnym celu. Dzisiaj ciekawość 
związana z rzucaniem zaklęć szybko rośnie – a wraz z obszerniej-
szą wiedzą oraz znajomością magicznych praktyk czynnik strachu 
zanika.

Prawdopodobnie już rzucałeś zaklęcia, chociaż nie byłeś tego 
świadomy. Być może nosisz pierścionek z kamieniem urodzenia – 
jest to starożytne zaklęcie przynoszące szczęście. A może pomyśla-
łeś życzenie, widząc spadającą gwiazdę lub przed zdmuchnięciem 
świeczek na torcie. Ogólnie mówiąc, każde usilne życzenie sobie 
czegoś jest pewnego rodzaju zaklęciem. Jeżeli pragniesz czegoś 
bardzo mocno i nieustannie o tym myślisz, wysyłasz energię, któ-
ra przyciąga tę nową, upragnioną rzeczywistość i pomaga jej się 
zmaterializować.

Jednak marzenia na jawie nie są zaklęciami. Różnica polega 
na tym, co ludzie tworzący zaklęcia nazywają intencją. Inten-
cja jest określeniem swojego celu i późniejszym działaniem ze 
świadomym skierowaniem energii i emocji w to działanie w celu 
wytworzenia danego rezultatu. W tej książce będziemy mówić 
o intencji, skupieniu energii i sile woli, gdyż są to klucze do sku-
tecznego uprawiania magii.

Unikaj obsesji
Obsesja na punkcie pragnienia lub potrzeby może sprawić, że nie 

otrzymasz tego, czego chcesz. Jeżeli nieustannie i desperacko żywisz 

nadzieję, że twoje marzenie się spełni, pokazujesz tym samym zwąt-

pienie. A zwątpienie tłumi sukces zaklęcia jak woda wylana na ogień.
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CZYM DOKŁADNIE JEST ZAKLĘCIE?

Najprościej mówiąc, zaklęcie to coś, co robisz z jasnością umysłu, 
intencją i  świadomością w celu otrzymania konkretnego efek-
tu. Zaklęcie składa się z szeregu myśli i symbolicznych działań 
wykonanych w świecie fizycznym, żeby zainicjować zmianę na 
wyższym poziomie. Kiedy taka zmiana nastąpi na tym wyższym 
poziomie, przechodzi niżej i materializuje się na ziemi. Kiedy wy-
konujesz zaklęcie, zmieniasz daną sytuację poprzez sprowadzenie 
nowej energii lub zmianę obecnej.

Zaklęcia a religia
Zaklęcie nie jest działaniem religijnym – chociaż, kiedy zaczniesz rzu-

cać zaklęcia, być może doszukasz się podobieństw łączących twoje 

działania z tymi wykorzystywanymi przez niektóre religie. Rzucanie za-

klęć jest metodą, świeckim działaniem bez powiązanego z nim dogma-

tu. Wiele religii wykorzystuje zaklęcia – lub jakąś formę przekształcania 

energii czy zarządzania nią – jako część kultu, chociaż prawdopodob-

nie tak by tego nie nazwano. Na przykład w rozdziale 5, kiedy będzie-

my omawiać afirmacje i inkantacje, być może zauważysz związek tych 

werbalnych zaklęć z modlitwami.

Wykonując zaklęcie, stajesz się agentem zmiany. Sięgasz do 
własnych źródeł, żeby zebrać energię i nią pokierować. Sprawiasz, 
że magia zaczyna się dziać i bierzesz odpowiedzialność za swoje 
czyny oraz za ich konsekwencje. Jeżeli zechcesz, możesz popro-
sić siłę wyższą o pomoc w osiągnięciu swojego celu. Możesz też 
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wykorzystać energie różnych substancji, takich jak rośliny i ka-
mienie, żeby zwiększyć swoje moce. W końcu to ty jesteś i scena-
rzystą, i reżyserem, i producentem.

PO CO KORZYSTAĆ Z ZAKLĘĆ?

Ludzie rzucają zaklęcia z różnych powodów. Tworzenie i rzucanie 
zaklęć pozwala przejąć kontrolę nad daną sytuacją – nie musisz już 
czekać, aż życie samo się potoczy. Praca z zaklęciami jest aktywną 
metodą radzenia sobie w życiu zamiast biernej akceptacji wszyst-
kiego, co pojawia się na twojej drodze. Zaangażowanie w magię 
może wzmocnić twoją pewność siebie – nic nie dorównuje chwili, 
kiedy widzisz, jak spełnia się jedno z  twoich zaklęć. Twoja sa-
moocena rośnie, a ty zdajesz sobie sprawę, że masz moc, której 
nigdy wcześniej nie byłeś świadomy. Niemniej, jeżeli zabierasz się 
za zaklęcia jedynie po to, żeby zaimponować swoim znajomym 
lub poczuć się ważniejszym, umyka ci prawdziwa wartość magii.

Tworzenie zaklęć wymaga od ciebie również kreatywności. 
Może nie umiesz grać na saksofonie, tworzyć dzieł sztuki ani nie 
wygrywasz zawodów tańca flamenco, ale na pewno potrafisz stwo-
rzyć sieć energii z rozmaitych przedmiotów i słów połączonych ze 
sobą intencją lub pragnieniem, i zarzucić tę sieć daleko w kosmos, 
żeby złowić w nią swój cel. Każdy potrafi wykonać zaklęcie i każdy 
ma magiczne zdolności. Tworzenie zaklęć łączy w sobie wykorzy-
stanie wyobraźni, języka i działania na różne sposoby. A sposób, 
w jaki to wszystko ze sobą połączysz, będzie dla ciebie wyjątkowy.

Zaklęcia są nie tylko po to, żeby dostać to, czego chcesz – 
mogą też polegać na oddawaniu. Możesz wzmocnić pozytywną 
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energię i przesłać ją światu jako wyjątkowe podziękowanie za całe 
dobro, jakie otrzymujesz w życiu. Możesz też wykonywać zaklę-
cia dla innych ludzi, aby pomóc im w ich życiowej podróży. Za-
twierdzenie otrzymanych błogosławieństw i oferowanie pomocy 
innym ludziom mogą pomóc ci przyciągnąć więcej takiego dobra 
w  twoją stronę. Możesz nawet wykonać zaklęcia uzdrawiające 
planetę, przyczyniające się do pokoju na świecie albo pomagające 
osiągnąć inne dalekosiężne cele.

KORZYŚCI ZAKLĘĆ

Wszystko, co istnieje w naszym wszechświecie, składa się z ener-
gii. Podczas tworzenia i rzucania zaklęć zrozumiesz kwestię prze-
pływu energii i jej obecności dookoła ciebie. Praca z zaklęciami 
nauczy cię, jak porusza się energia oraz jak ją ujarzmić i skiero-
wać w różne obszary twojego życia. Kiedy już zrozumiesz zacho-
wanie energii, będziesz mógł ją wykorzystać za pomocą różnych 
metod – tym właśnie jest cała magia.

Tworzenie zaklęć jest głęboko transformacyjnym procesem, 
który dotyka zarówno czarownicę, jak i jej otoczenie. Zaklęcia 
i magia mają na celu uszczęśliwienie cię i ułatwienie ci życia. 
Pomimo to, jeżeli sądzisz, że możesz rzucić zaklęcie, żeby wy-
migać się od pracy – zapomnij o tym. Nie możesz tak po pro-
stu pokręcić nosem i sprawić, że odkurzacz sam wypucuje twój 
dom. Magia wymaga wysiłku i poświęcenia, szczególnie kiedy 
jesteś początkujący i dopiero zaczynasz nabywać nowe informa-
cje, rozpracowywać nowe techniki. Jak wszystko inne, tworzenie 
zaklęć wymaga początkowej nauki zasad, a następnie praktyki 
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do skutku. Jeżeli chcesz, żeby pojawiły się efekty twojej pracy, 
musisz włożyć w nią energię.

Nie mówię, że praca z zaklęciami jest ciężka – bynajmniej! 
Jest radosnym i ożywiającym doświadczeniem, a ukończenie da-
nego zaklęcia może przynieść ci więcej energii i zadowolenia, niż 
miałeś zanim zacząłeś z nim pracę. Samo połączenie się z obsza-
rami siebie, do których zwykle nie przywiązujesz większej wagi, 
może być emocjonujące. Odkrywasz swoje nowe siły i zdolności. 
A co więcej, wiedza, że jesteś połączony z innymi bytami, które 
dzielą z tobą twój świat, może dać ci poczucie przynależności do 
większej całości, do magicznego wszechświata pełnego nieskoń-
czonych możliwości.

Praca z  zaklęciami również pomaga zdobyć klarowność 
i określić cel. Przede wszystkim musisz dokładnie sprecyzować 
swój cel. Często myślimy, że wiemy, czego chcemy, jednak rzad-
ko poświęcamy czas na poważne przemyślenie tego, jak usilnie 
czegoś pożądamy, dlaczego tego pragniemy albo jak nasze życie 
zmieni się, jeżeli życzenie naszego serca się spełni. Aby rzucić sku-
teczne zaklęcie, musisz być ze sobą szczery do bólu. W przeciw-
nym razie mogą wejść mu w drogę lub zmaterializować się twoje 
ukryte problemy. Jeżeli nie masz jasno określonego celu, skończy 
się tym, że będziesz pompował energię w niestały cel, marnując 
przy tym jej większość. Jeżeli nie jesteś pewny swojej intencji, 
otrzymasz mieszane rezultaty. Twoje zaklęcie nie odniesie sukcesu 
albo będzie skuteczne jedynie częściowo.

Tworząc zaklęcia, lepiej poznajesz sam siebie. Uczysz się do-
kładnie badać nadprzyrodzony świat i zdobywać to, co napraw-
dę się liczy – a to korzystnie wpływa na każdy obszar twojego 
życia.



Szukasz czarodziejskiego eliksiru miłości? Chcesz stwo-
rzyć świętą przestrzeń? Potrzebujesz skutecznego amu-
letu, który ochroni ciebie i bliskich? Ten nowoczesny, 
pięknie wydany przewodnik po czarach jest dla ciebie! 
Dzięki niemu zawładniesz twoją wewnętrzną mocą 
i ukształtujesz przeznaczenie. Autorka, ekspertka od 
ezoteryki, czarów i kart Tarota, przekazuje ci swoje naj-
potężniejsze zaklęcia i rytuały białej magii, które możesz 
wykorzystać każdego dnia w codziennych sytuacjach. 
Oprócz zaklęć miłosnych, uzdrawiających i ochronnych, 
wróżb, symboli i kryształów, poznasz też magiczne prak-

tyki, z których możesz skorzystać przy poszukiwaniu nowej pracy, wybierając 
się w podróż lub w momencie, kiedy chcesz pozbyć się stresu. Odblokuj swój 
magiczny potencjał i spełnij najskrytsze marzenia.

KSIĘGA BIAŁEJ MAGII
Skye Alexander 

Fascynuje cię magia Tarota? Interesujesz się ezoteryką, 
czarami, wróżeniem? Chciałbyś nauczyć się przepowia-
dania przyszłości za pomocą symboli i rozkładów Ta-
rota? Sięgnij po tę książkę! Znana tarocistka, autorka 
bestsellera Księga białej magii, nauczy się rozkładania 
Tarota. W książce znajdziesz szczegółowe objaśnienie 
znaczenia każdej z 78 kart Tarota stanowiących Arkana 
Małe i Arkana Wielkie, kilkanaście najpopularniejszych 
rozkładów Tarota, odpowiedzi na najważniejsze pytania 
o Tarota, np. co to jest sygnifikator i co w rozkładzie 
oznaczają karty w pozycji odwróconej. Autorka przygo-

towała też praktyczne rady dotyczące wróżenia. Całości tej fascynującej lektury 
dopełnią najskuteczniejsze zaklęcia, w których wykorzystasz karty Tarota. Ta-
rot – twój najlepszy doradca w codziennych sprawach! 

WIELKA KSIĘGA TAROTA
Skye Alexander 
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Przepowiadanie przyszłości z herbacianych fusów, smo-
cza krew dla uzdrowienia, ananas jako afrodyzjak, zio-
łowe drzewko szczęścia lub dodający mocy amulet… 
Przekonaj się, jak magia roślin odmieni twoje życie. Z 
tym pełnym pomysłów przewodnikiem włączysz zioła 
do zaklęć, rytuałów i wróżbiarstwa. Poznasz korzyści 
płynące z używania roślin w czarach. Ta książka nauczy 
cię wszystkiego, czego potrzebujesz, aby używać najpo-
tężniejszych ziół jako niezbędnej części swojej magicznej 
praktyki. Dzięki informacjom zawartym w tym przewod-
niku odkryjesz 100 najskuteczniejszych magicznych ro-

ślin i dowiesz się, które są najlepsze do białej magii i zaklęć ochronnych. Nauczysz 
się używać ich we wróżbach i rytuałach. Zyskasz proste receptury z roślin lecz-
niczych i tych, które poprawiają urodę. Zyskaj potężną moc dzięki magii roślin!

POTĘŻNE RYTUAŁY I ZAKLĘCIA  
Z WYKORZYSTANIEM ROŚLIN
Judy Ann Nock

Współczesna wiedźma green witch, czerpiąc z ezo-
teryki, astropsychologii czy magii Księżyca, łączy ce-
chy przyrodniczki i uzdrowicielki. Czerpie energię ze 
wszechświata, kryształów i darów ziemi. Dzięki temu 
podręcznikowi dowiesz się, w jaki sposób wykorzysty-
wać moc natury do czarów, wróżenia i tworzenia amu-
letów. Skutecznie komunikując się ze światem przyrody, 
odkryjesz ścieżkę do duchowego i fizycznego uzdrawia-
nia wielu dolegliwości. Praktykując mindfulness na 
łonie natury, pogłębisz swoją duchowość. Poznasz ma-
giczne zastosowania kilkudziesięciu roślin i ziół. Do-

wiesz się, które z nich możesz używać do herbaty, mikstur i eliksirów, a jakie 
posłużą do kąpieli i tworzenia kadzideł. Wykorzystaj energię i magię roślin. 
Stosuj skuteczne zaklęcia i rytuały ochronne!

KOMPLETNY PODRĘCZNIK  
GREEN WITCH
Paige Vanderbeck
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Kąpiel wizualizacyjna z koprem ogrodowym. Szafrano-
wy rytuał oczyszczający. Rokitnikowy sprej na szczęście. 
To tylko niektóre zaklęcia, rytuały i eliksiry, które stwo-
rzysz, wykorzystując 200 ziół, kwiatów, drzew i owoców. 
Autorka, uzdrowicielka, wieszczka i zielarka wywodząca 
się z długiej linii wiedźm uzdrowicielek z Kuby, odkryje 
przed tobą podstawy magii roślin. Wykorzystując wiedzę 
zaczerpniętą z praktyk jej przodków, przestawia wyczer-
pujące kompendium wiedzy o magicznych roślinach. 
Dzięki temu stworzysz skuteczne rytuały na obfitość, za-
klęcia ochronne i miłosne czy eliksiry otwierające trzecie 

oko. Poznasz również najlepsze techniki komunikacji z roślinami, nauczysz się 
ich słuchać, a także odkryjesz optymalne fazy Księżyca i pory roku do praktyko-
wania roślinnych czarów. Roślinna magia – odkryj magiczną moc natury!

MAGIA ROŚLIN – SKUTECZNE  
RYTUAŁY, ZAKLĘCIA, ELIKSIRY
Juliet Diaz

Przynosząca szczęście torebka z koprem włoskim, zaklę-
cie pieniężne z użyciem ryżu i ziela angielskiego, herbata 
z dodatkiem melisy lekarskiej na złamane serce. To tylko 
niektóre z wyjątkowo skutecznych praktyk magicznych, 
jakie znajdziesz w tej książce o białej magii. Autorka, 
słynąca z umiejętności naturalnego uzdrawiania, pokie-
ruje Cię w podróży do stania się wiedźmą czyli przyno-
szącą szczęście i dobrobyt uzdrowicielką, która w Tobie 
drzemie. Z zaczarowanych kart tej książki dowiesz się, 
jak tworzyć skuteczne rytuały, amulety, wróżby, mik-
stury i zaklęcia ochronne, a także te przyciągające mi-

łość, szczęście, pieniądze czy wypędzające chorobę. Odkryjesz, w jaki sposób 
pracować z symbolami, kryształami i ziołami oraz nauczysz się wykorzystywać 
fazy Księżyca, które mogą znacząco wpływać na Twoje zaklęcia i inne magiczne 
praktyki. 

SEKRETNA MAGIA 
Juliet Diaz
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Jak zyskać pewność siebie, ochronić bliskich przed uro-
kami i uzdrowić z chorób, jak być kochanym i atrak-
cyjnym, nie doświadczyć negatywnych skutków burzy 
i mieć piękny ogród? Odpowiedzi na te jakże różne 
pytania daje ci Autorka w swojej pełnej magicznych 
rytuałów i prostych zaklęć książce. Z pomocą ma-
gii praktycznej przekonasz się, jak szybko twoje cele 
i pragnienia w każdym aspekcie twojego życia zostaną 
pomyślnie zrealizowane. Z zaklęć i rytuałów przygoto-
wanych przez Autorkę z łatwością mogą skorzystać nie 
tylko osoby, które magiczne doświadczenia mają już 

za sobą, ale również początkujący. Przekonaj się, jakie korzyści przyniosą ci 
magiczne praktyki zgromadzone i opisane w tej księdze! Magia praktyczna do 
wykorzystania każdego dnia.

KSIĘGA MAGII PRAKTYCZNEJ
Brittany Nightshade

Dzięki tej księdze, stworzonej przez praktykującą 
wiedźmę, wkroczysz na ścieżkę magicznego rozwoju 
i odmienisz swoje życie. Znajdziesz w niej wskazówki, 
jak stworzyć miejsce do praktykowania czarów i po-
znasz znaczenie magicznych symboli. Nauczysz się 
wykorzystywać zwykłą miętę, melisę czy rozmaryn do 
rzucania zaklęć ochronnych i przywołujących miłość. 
Stworzysz też amulety ochronne i talizmany na szczę-
ście, którymi obdarujesz bliskich. A jeśli denerwujesz 
się przed ważnym spotkaniem biznesowym, odpraw 
rytuał kąpieli mlekiem i miodem płynący i wzmocnij 

jego działanie urokiem powodzenia. Proste zaklęcia i rytuały ochronne, które 
odmienią twoje życie. 

KSIĘGA SKUTECZNYCH ZAKLĘĆ 
POCZĄTKUJĄCEJ CZAROWNICY
Ambrosia Hawthorne

ZAMÓW JUŻ TERAZ    TO TAKIE PROSTE

www.talizman.pl  tel. 85 654 78 35

ŚWIATOWE BESTSELLERY DLA CIEBIE – SPRAWDŹ:
www.studioastro.pl



Czy wiesz, że słowiańska praktyka magii i czarów jest 
wciąż żywa nie tylko w Rosji, na Ukrainie i Białorusi, 
ale również w wielu krajach bałtyckich? Odkryj magię, 
która krąży w Twojej krwi od wielu pokoleń. Poznaj bo-
gatą historię i praktykę zaklęć, rytuałów, czarów i wróżb 
wywodzących się z Twojej kultury. Autorka, czarownica 
w piątym pokoleniu, przedstawi Ci ponad 300 nieujaw-
nionych dotąd słowiańskich zaklęć, uroków i inkantacji. 
Pomogą Ci one nie tylko przyciągnąć miłość, szczęście 
i zdrowie, ale również zdejmą klątwy, ochronią przed 
złym okiem (zaklęcia ochronne), ułatwią kontakt z du-

chami i zapobiegną kradzieży. Poznaj na nowo słowiańskie amulety i talizma-
ny, a także historię ludową, tradycje, przesądy i gusła. Odkryj magię swoich 
przodków!

SŁOWIAŃSKA MAGIA W PRAKTYCE 
Natasha Helvin

Poznaj tajniki syberyjskiej medycyny ludowej. Najbar-
dziej znana i ceniona uzdrowicielka-szeptucha ujawnia 
swoje tajemne, magiczne modlitwy i zaklęcia związane 
z wodą. Ich moc sprawdzona jest od pokoleń, a teraz 
również i Ty możesz je stosować. Dzięki tej książce 
odkryjesz modlitwy, które pomagają chronić się przed 
złym okiem, przyciągnąć miłość i dobrobyt oraz wyle-
czyć choroby. Poznasz konkretne dni mocy związane 
z czczeniem wody lub wykorzystywaniem jej do rytu-
ałów. Nauczysz się robić napary i herbaty uzdrawiają-
ce. Odkryjesz moc słów, które zdejmują uroki i chronią 

dom, rodzinę i ciebie. Wraz z tą książką otrzymujesz wyjątkową wiedzę i moc 
daną tylko nielicznym – wykorzystaj ją tylko w dobrym celu. Poznaj tajemne 
zaklęcia szeptuchy.

WIELKA KSIĘGA SEKRETNYCH ZAKLĘĆ 
ROSYJSKICH SZEPTUCH 
Natalia Stepanova
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Patroni:

Skye Alexander – jest wielokrotnie nagradzaną autorką prawie czterdziestu książek, 
w tym bestsellera Księga białej magii. Jej opowiadania zostały wydane w ramach anto-
logii w wielu krajach, a książki przetłumaczone na kilkanaście języków. Mówi się o niej, 
że jest ekspertką od czarów. Skye jest także artystką, astrolożką i tarocistką, uczy 
pisania i praktykuje feng shui. Dzieli swój czas między Teksasem i Massachusetts.

Odkryj dziesiątki zaklęć idealnych dla współczesnej czarownicy! 
Znajdź miłość, zyskaj dobre zdrowie, buduj bogactwo  

i kształtuj swoje przeznaczenie!

Czy wiesz, że w każdej chwili masz moc manifestowania trwałej miłości, 
zwiększania dobrobytu i kreowania swojej rzeczywistości? Niekwestiono-
wana ekspertka od magii i czarów nauczy cię, jak ujarzmić i wykorzystać 
swoją wewnętrzną magię poprzez zaklęcia, rytuały, mikstury i eliksiry. 

Na każdej stronie tego poradnika znajdziesz zaklęcie, które możesz od-
tworzyć lub dostosować do konkretnej sytuacji. Pomogą ci zdobyć pracę 
swoich marzeń, odmłodzić ciało, czy przynieść szczęście rodzinie i przy-
jaciołom. Dzięki narzędziom prezentowanym przez Autorkę praktykują-
ce czarownice będą doskonalić swoje naturalne talenty i odkrywać świat 
zupełnie nowych możliwości. Dołącz do nich już dziś!

Idealne zaklęcia dla współczesnej czarownicy!
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