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Szczególne podziękowania składam Cyndi Hanson,
która podzieliła się ze mną swoją wiedzą o formułach.

* * * * * *

Składam podziękowania Seminarium Magii Saksońskiej, 
w którym zdobyłem wiedzę o magii mojej części świata 

i pewność, że powinienem się tą wiedzą podzielić.
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WSTĘP

Od zarania dziejów ludzie – wywodzący się z każdej możliwej cywi-
lizacji – pokładali wiarę w amuletach i różnorakich magicznych prak-
tykach. W zależności od swojego pochodzenia obierali różne ścieżki. 
I nawet dzisiaj, w naszym pędzącym przed siebie, stechnicyzowanym 
społeczeństwie, ludzie niezależnie od swojego pochodzenia sięgają 
w życiu codziennym po amulety i magię.

W  całym kraju, jakby na dowód nieustającej wiary człowieka 
w wiedzę tajemną, jak grzyby po deszczu wyrosły okultystyczne skle-
py i  firmy wysyłkowe. Gdy wejdziesz do któregoś z  takich sklepów, 
zobaczysz półki zastawione przeróżnymi ziołami, kadzidłami, oleja-
mi, proszkami i  płynami do przemywania. Każda z  tych substancji 
ma odmienne przeznaczenie i  wywołuje inny skutek. W  żadnym 
szanującym się sklepie okultystycznym nie zabraknie też świec – we 
wszelkich możliwych rozmiarach, kształtach i  kolorach  – i  książek 
traktujących o różnych aspektach wiedzy tajemnej.

Dzięki tej książce poznasz sposoby przygotowywania amuletów 
i tworzenia magicznych lalek, które nauczyciele voodoo z południo-
wo-wschodniej Luizjany przekazywali swoim uczniom. Tutaj tradycja 
wykorzystywania talizmanów gri gri wciąż jest bardzo silna, szczegól-
nie w Nowym Orleanie i jego okolicach. Z kolei z praktyką tworzenia 
magicznych lalek spotykamy się głównie w  wiejskich rejonach sta-
nu. Od początków kolonizacji, wywodzący się z  różnych środowisk 
mieszkańcy południowej Luizjany praktykowali voodoo w takiej czy 
innej postaci i jednocześnie obawiali się go.



Czytając tę książkę dowiesz się, jak przygotować własne kadzidła, 
olejki, proszki i płyny. To prawda, że wszystkie te rzeczy możesz kupić 
w każdym dobrym sklepie okultystycznym. Ale kiedyś nie było takich 
sklepów. Magowie prawie wszystko musieli przygotowywać sami. I ty 
również będziesz mógł, opierając się na zawartych w książce przepi-
sach, stworzyć specjalne kadzidła, olejki, proszki itp., które jakością 
dorównają produktom najbardziej uznanych firm. Wszystkie potrzeb-
ne składniki dostaniesz w każdym dobrze zaopatrzonym sklepie okul-
tystycznym – a niektóre w większości sklepów ze zdrową żywnością.

Co się tyczy olejków, to większość dostępnych na rynku jest ko-
lorowa – czerwona, niebieska, zielona itp. One też się sprawdzą, ale 
trzeba pamiętać, że jeśli wykorzystujesz olejek do smarowania świecy, 
to powinien on być w tym samym co świeca kolorze. Wiele zawartych 
tu przepisów pozwala uzyskać olej bezbarwny, który będziesz mógł 
wykorzystać bardziej wszechstronnie.

Ray T. Malbrough
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Rozdział 1

Czym jEST magIa?

Archeolodzy i badacze współczesnych religii wyraźnie podkreślają, że 
wiara w magię towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów.

Aleister Crowley zdefiniował magię jako „naukę/sztukę czynienia 
zmian w zgodzie z wolą”. A ponieważ ludźmi kierują w gruncie rzeczy 
dwa uczucia: miłość i nienawiść, również magia przyjęła dwojaką po-
stać: jedna sprzyja ludzkości, i ją nazywamy „białą”, druga działa na jej 
szkodę, i tę określamy jako „czarną”.

Błędne jest założenie, że każdy, kto para się magią od razu staje się 
czarownikiem. To nieprawda  – ponieważ magia sprowadza się do 
praktyki, każdy może jej się nauczyć i  wykorzystać w  swoim życiu. 
Taką osobę nazywamy „magiem”. Z  kolei czarownikiem będzie ten, 
kto przynależy do wywodzącej się z  Europy przedchrześcijańskiej 
starej wiary, czarostwa, obecnie znanego też jako „wicca”.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o istocie czarostwa i saksoń-
skiej wicce, polecam lekturę innej książki wydawnictwa Llewellyn 
Ray Buckland’s Complete Course on Witchcraft.

Jedno z  praw rządzących wszechświatem mówi, że wszystko, co 
zrobisz, prędzej czy później do ciebie wróci. Z  tego powodu życie 
tak zwanych czarnych magów nie bywa długie, szczęśliwe i dostatnie. 
Niech przez myśl ci nawet nie przejdzie, żeby swoją magią krzyw-
dzić innych. To pewny przepis na nieszczęśliwą, pełną frustracji 
egzystencję.

Na przestrzeni wieków ludzkość wykształciła wiele form magii. Moim 
zdaniem najstarszą jej postacią jest magia sympatyczna, która opiera się 
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na założeniu, że podobne przyciąga podobne. Innym rodzajem magii jest 
magia ceremonialna, wywodząca się z żydowskiej kabały, w której mag 
przywołuje różnego rodzaju istoty mające wypełnić jego wolę. Wiele 
z nich jest wrogo nastawionych do przywołującego i może mu zagrozić. 
Jeszcze czym innym jest magia talizmanów*  – gdy wytworzony przez 
człowieka przedmiot napełnia się mocą/energią, która ma przyciągać to, 
czego dana osoba pragnie. Talizman może też chronić od złego. 

Jak wspomniałem, z  magią można pracować na wiele sposobów. 
Wymieniłem tylko trzy najpopularniejsze, którymi parają się współ-
cześni magowie.

W swojej książce zamierzam zaznajomić cię z rozpowszechnioną na 
terenie południowo-wschodniej Luizjany i wywodzącą się z voodoo 
praktyką sporządzania talizmanów gri gri. Przedstawię też jedną 
z form magii sympatycznej, polegającą na wykonywaniu magicznych 
laleczek. Dowiesz się, jak przygotować amulety i uwić zaklęcia, dwa 
spośród wielu elementów magicznego warsztatu.

Na początek
Zanim nauczysz się przygotowywać amulety i  odprawiać rytuały, 
o  których piszę w  książce, znajdź odpowiednie miejsce, w  którym 
będziesz mógł to robić. Musi być ciche i  odosobnione, żeby nikt ci 
nie przeszkadzał. Możesz wykorzystać swoją sypialnię, ale najlepsze 
będzie poddasze, piwnica albo dodatkowy pokój, do którego pozo-
stali domownicy rzadko zaglądają. Odprawienie niektórych rytuałów 
wymaga kilku dni niezmąconego spokoju. 

Staraj się zniwelować hałasy. Odgłosy radia, telewizji, jeżdżących 
samochodów, a nawet głośnych rozmów mogą zmniejszyć szanse na 
powodzenie rytuału. Wszystkie te zewnętrzne zakłócenia tylko odcią-
gają twoją uwagę od pracy. Pamiętaj też, żeby wyłączyć telefon.

* Szeroki wybór gotowych talizmanów ochronnych i biżuterii ezoterycznej do nabycia w sklepie 
www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.).
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Będziesz też potrzebować ołtarza. Może nim być drewniana skrzyn-
ka, stolik, a nawet ustawiona na pustakach płyta. Bardzo popularne jest 
wykorzystanie komody – bo w najwyższej szufladzie możesz składować 
rzeczy przydatne w  rytuałach. Na tylnych rogach ołtarza umieść bia-
łe świece; najpierw zapal tę po lewej, a dopiero po niej tę po prawej. 
Ołtarz możesz nakryć białym obrusem. Ja stawiam też na nim kwiaty, 
przypominają mi o pięknie natury – powinny być świeżo ścięte, nigdy 
sztuczne. Ustawiając je, pamiętaj o układzie ołtarza.

Niektórzy na swoich ołtarzach stawiają religijne figurki albo zdję-
cia. Nie jest to wymóg, ale gdybyś miał taką ochotę, rozstaw je z tyłu, 
między świecami i za palącymi się kadzidłami.

Ponieważ kadzidełka są wykorzystywane we wszystkich rytuałach, 
będziesz też potrzebować kadzielnicy. Jeśli nie możesz dostać jej 
w pobliskich sklepach, wykonaj ją sam. Znajdź żaroodporne naczynie 
wielkości mniej więcej filiżanki i napełnij je do połowy ziemią lub pia-
skiem – zaabsorbują ciepło płonącego kadzidła i uchronią ołtarz przed 
przypaleniem. Przepisy na kadzidła podaję w drugiej części książki.

Układ ołtarza

księga woda święcona

kadzielnica

kwiaty kwiatyświeca świeca
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Do rytuałów będziemy potrzebować różnokolorowych świec. Każ-
dy kolor odpowiada określonym wibracjom; rozmiar i kształt świec 
nie ma znaczenia. Oto zestawienie poszczególnych kolorów i odpo-
wiadających im wibracji:
•	 BIAŁY – Wzmacnia duchową siłę, przełamuje klątwy i  uroki; 

symbolizuje wiarę, czystość, prawdę i szczerość.
•	 RÓŻOWY – Pomaga pokonać zło; symbolizuje honor, miłość, 

moralność, przyjaźń i sukces.
•	 CZERWONY – Miłość, sfera seksualna, zdrowie, siła i wigor.
•	 POMARAŃCZOWY – Dodaje otuchy, wzmacnia umiejętność 

koncentracji, atrakcyjność, zdolność adaptacji i stymulację.
•	 ŻÓŁTY – Odpowiada za atrakcyjność, urok, perswazję (pomaga 

zmienić czyjeś nastawienie), daje pewność siebie.
•	 ZIELONY – Pieniądze, szczęście, sukces finansowy i dobrobyt, 

płodność, wysokie plony, współpraca. 
•	 BŁĘKITNY – Zrozumienie, zdrowie, spokój, ochrona, pokój, 

szczęście; wyostrza zmysły, odpowiada za świadomość duchową 
i cierpliwość.

•	 CIEMNONIEBIESKI – Przygnębienie, zmienność (nastrojów), 
impulsywność; kolor pechowy.

•	 FIOLETOWY – Ambicje, postępy w  interesie, moc (ziemska, 
psychiczna lub magiczna), wywołuje napięcia, wzmacnia siłę woli.

•	 BRĄZOWY – Niepewność, wątpliwości, neutralność; pozbawia 
energii.

•	 CZARNY – Kolor smutku i żałoby, zła, straty, niezgody i zamętu.
•	 SZARY – Przerwa, impas, neutralność.
•	 ŻÓŁTOZIELONY – Zazdrość i złość, choroba, kłótnie, niezgo-

da, tchórzostwo.

Żeby dodatkowo wzmocnić ich moc, świece powinny być „po-
święcone”, co pozwoli usunąć z nich negatywne wibracje i brud, oraz 
„przybrane”, dzięki czemu ustawimy w nich konkretny rodzaj wibra-
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cji, jakich potrzebujemy do danego rytuału. Sposób na „poświęcenie” 
znajdziesz w podrozdziale Przygotowanie do rytuału.

„Przybranie” odnosi się najczęściej do czynności namaszczenia 
świecy olejem. Wykonuje się je w  następujący sposób: zaczynając 
od połowy wysokości świecy, prawą dłonią (lub lewą, jeśli jesteś le-
woręczny) wetrzyj w nią olej aż do knota, dopóki nie pokryjesz ca-
łej jej powierzchni. Następnie powtórz czynność, wcierając olej od 
środka w dół. Jest bardzo ważne, żebyś robiąc to, skoncentrował się 
na symbolice, jaką świeca będzie odgrywać w twoim rytuale. Dzięki 
temu przestawisz swój umysł na wibracje, które będą oddziaływać na 
świecę. By dodatkowo wzmocnić symbolikę świecy, chwyć ją w prawą 
dłoń (lub lewą, jeśli jesteś leworęczny) i wyobraź sobie, co z nią utoż-
samiasz: sumę pieniędzy, jakiej potrzebujesz, serce, itp.

Kiedy wykonywać rytuał
Przygotowując się do wykonania rytu-
ału, uwzględnij fazy Księżyca. Wszystkie 
rytuały o  konstruktywnej naturze  – jak 
miłość, sukces, postęp, płodność, zdrowie, 
poprawa, zmiana pracy, wygonienie złego, 
bogactwo itp. powinno się wykonywać, 
gdy Księżyca przybywa, czyli od nowiu 
do pełni. Z  kolei rytuały destrukcyjne  – 
zakończenie związku, powstrzymanie 
kogoś przed zrobieniem czegoś, zerwanie 
ze złymi nawykami, wywołanie niepokoju 
itp. – należy odprawiać, gdy Księżyca uby-
wa, czyli od pełni do nowiu.

Jak zapewne sam zauważyłeś, odpra-
wiając rytuały w  określony fazach Księ-
życa, dodatkowo je wzmacniamy. Ale 
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zaprzęgniemy też do pomocy siedem ciał niebieskich. Każde wywiera 
określony wpływ na konkretne aspekty naszego codziennego życia. 
Oto lista dni tygodnia i powiązanych z nimi planet i gwiazd:
•	 NIEDZIELA – Rządzi nią Słońce. Kolor: żółty. Z niedzielą wiąże 

się spokój i harmonia, zdobycie przychylności wysoko postawio-
nych osób (na przykład szefa albo bezpośredniego zwierzchnika), 
bogactwo, honor, chwała, zawieranie przyjaźni, odzyskiwanie 
tego, co utracone, zapobieganie wojnie.

•	 PONIEDZIAŁEK – Rządzi nim Księżyc. Kolor: biały. Ponie-
działek jest dobrym dniem na rytuały obejmujące pojednanie, 
sny, otwartość, miłość, podróże (by były dobre i  bezpieczne), 
wieści, żeńską płodność.

•	 WTOREK – Rządzi nim Mars. Kolor: czerwony. Pozytywne 
aspekty Marsa zwiększają odwagę, pomagają pokonać przeciwni-
ka, zdobyć wojskowe zaszczyty i  przełamać negatywne zaklęcia. 
Za pośrednictwem negatywnych aspektów Marsa można wywołać 
konflikt, niezgodę w związku, rzucić komuś kłody pod nogi itp.

•	 ŚRODA – Rządzi nią Merkury. Kolor: fioletowy. Wpływy Merku-
rego obejmują zdrowie, naukę, studia, rozwój psychiczny i ducho-
wy, komunikację, wróżenie, oddziaływanie na innych.

•	 CZWARTEK – Rządzi nim Jowisz. Kolor: niebieski. Tego dnia 
rozpoczynaj rytuały skupiające się na dobrobycie, szacunku, mę-
skiej płodności, przyjaźni, zdrowiu, szczęściu, powodzeniu zawo-
dowym, ambicjach.

•	 PIĄTEK – Rządzi nim Wenus. Kolor: zielony. Wpływy Wenus 
obejmują miłość, romantyzm, piękno, dobroć, szczęście, podróże, 
zawieranie nowych znajomości i nagradzanie pożądania.

•	 SOBOTA – Rządzi nią Saturn. Kolor: czarny. Saturn pomaga 
w psychicznym ataku (w swoim negatywnym aspekcie) i obronie 
(w aspekcie pozytywnym), przy ochronie przed złem, komunika-
cji duchowej i wszystkim, co jest związane z domem.



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 

Światowe bestsellery dla ciebie – sprawdź:
www.studioastro.pl

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

Zamów już teraZ    to taKie proste

www.talizman.pl  tel. 85 654 78 35



www.studiumzycia.pl, tel. 609 602 624
15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 55/19
Warszawa tel. 601 334 441, Częstochowa tel. 500 280 080

Zapraszamy na kierunki:
 MISTRZOWSKA SZTUKA WRÓŻENIA
 ODNOWA PSYCHOBIOLOGICZNA
 PSYCHOLOGIA PSYCHOTRONICZNA
 TERAPIE NATURALNE

Twój czas na rozwój!

Wiesz, jak ważny jest dla Ciebie rozwój duchowy (osobisty). 
Masz chęć pomagania sobie i innym.

Zależy Ci na pogłębieniu wiedzy, 
którą zdobyłeś wcześniej z książek lub kursów.

• Rozwiniesz intuicję, zdolność jasnowidzenia i nawiązywania kon-
taktów z duchowymi przewodnikami;

• Nauczysz się stosować w praktyce astrologię, numerologię, runy, 
Tarot, hipnozę;

• Otrzymasz z rąk mistrzów umiejętności korzystania z najważ-
niejszych działów wiedzy ezoterycznej;

• Stworzysz zdrowe warunki życia dla siebie i swoich bliskich 
zgodnie z medycyną energetyczną i feng shui;

• Poznasz nowych, wspaniałych ludzi, którzy idą podobną DROGĄ.

BIAŁYSTOK  WARSZAWA  CZĘSTOCHOWA



Patroni:

Ray T. Malbrough urodził się w Nowym Orleanie. Dorastał w południo-
wo-wschodniej Luizjanie, w rejonie zwanym „krainą Cajunów”. Jeszcze 
jako nastolatek, za namową matki, poznał podstawy hoodoo. W wieku 
19 lat podjął pracę w nowoorleańskim sklepie zielarskim. W 1982 roku 
ukończył Seminarium Magii Saksońskiej założone i prowadzone przez 
dr. Raymonda Bucklanda, autora m.in. popularnej w  Polsce Wielkiej 
księgi komunikacji z duchami.

Biała Magia w codziennym życiu!

Jak stosować talizmany gri gri, lalki, zaklęcia 
i praktyczne porady magiczne. 

Przy ich wykorzystaniu możesz zapewnić sobie dobrobyt i szczęście 
oraz chronić siebie, rodzinę i dom przed wszelkim złem. Część przed-
stawionych rytuałów pomoże Ci znaleźć wymarzoną pracę, miłość 
oraz umożliwi wygranie sporów prawnych. Ponadto doświadczysz 
proroczych snów i poznasz nowe sposoby na skorzystanie z mocy 
modlitw i biblijnych psalmów. Dowiesz się także, co zrobić, jeśli po-
dejrzewasz, że mogłeś stać się ofiarą magicznego ataku.

Autor podaje szereg sposobów na poprawę życia – Twojego i Two-
ich bliskich. Wszystkie je łączą trzy cechy: prostota, skuteczność 
i bezpieczeństwo. Nic dziwnego, że ten rodzaj magii zyskuje coraz 
większą popularność na całym świecie.

Skorzystaj z dobrodziejstw hoodoo.

SKLEP ZE  SZCZĘŚCIEM

Psychotronika.pl
Pierwszy polski portal psychotroniczny
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