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Tabele pełne
magicznej
wiedzy

Dni tygodnia i planety w rytuałach magicznych
DZIEŃ

PLANETA

Niedziela

Słońce

Poniedziałek

Księżyc

Wtorek

Mars

Środa

Merkury

Czwartek

Jowisz

Piątek

Wenus

Sobota

Saturn

DZIEDZINA

KOLOR

METAL

KAMIEŃ

ROŚLINA

moc, robienie tego, co
bursztyn, cytsię chce, wtedy,
żółty, złoty
złoto
złocień
ryn, topaz
kiedy się chce
noc, sny, cykle ciała,
kamień księżysrebrny, biały srebro
aloes
rzucanie zaklęć
cowy, hematyt
zapał do działania,
czerwony
walka, ochrona,
czerwony
żelazo jaspis, granat, bazylia
dyscyplina,
heliotrop
odwaga, siła
uczenie się,
komunikacja, wiedza
pomarańdotycząca ziół
mosiądz
karneol
lawenda
czowy
i uzdrawiania,
magia rytualna
autorytet,
nauczanie,
ametyst,
władza polityczna,
niebieski
cyna
szałwia
lazuryt
zarządzanie,
sprawiedliwość
zmysłowość,
szmararadość życia,
gdowy,
miedź kwarc różowy
róża
więzi emocjonalne,
różowy
miłość
czas, przeznaczenie,
uzdrawianie,
żywokost
czarny
ołów
gagat, onyks
ograniczenia,
lekarski
restrykcje

KADZIDŁO,
OLEJEK

kadzidłowiec,
sandałowiec
jaśmin,
gardenia
cynamon,
mięta polej

lawenda,
cytryna

cedr, szałwia

piżmo, róża

mirra, cybet
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Zarys rytuału
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OKREŚL CEL

Określ rezultat, który chcesz osiągnąć. Używaj czasu teraźniejszego i najlepiej, byś swą intencję zawarła w jednym zdaniu. Skup się na pozytywnym stwierdzeniu i myśl o końcowym
wyniku, zamiast o sposobie jego realizacji. Zapisz go.

OKREŚL CZAS

Wybierz odpowiedni dzień na przeprowadzenie rytuału. Skorzystaj ze sprzyjających wpływów faz Księżyca i energii planetarnych; zdecyduj, z których z nich chciałabyś skorzystać.
Jeśli jednak masz pilną potrzebę wykonania danej operacji magicznej i nie chcesz czekać
na konkretny dzień tygodnia lub najlepszą fazę Księżyca, wykonaj ją w najlepszym dla siebie
momencie. Pamiętaj, że wola maga ma istotne znaczenie.

PRZEPROWADŹ
DYWINACJĘ

Sprawdź za pomocą metody przewidywania przyszłości, której używasz, jakie będą skutki
Twoich działań. Jeśli otrzymasz negatywną odpowiedź, zastanów się nad zmianą swojego
celu bądź odłóż wykonanie rytuału na bardziej odpowiedni moment.

PRZYGOTUJ
PRZESTRZEŃ

Posprzątaj miejsce, w którym zamierzasz wykonać rytuał. Najlepiej, byś sama wzięła prysznic,
a jeśli nie masz na to czasu, obmyj chociaż twarz i dłonie. Zgromadź wszystkie akcesoria,
których potrzebujesz do przeprowadzenia rytuału. Możesz określić miejsce swoich działań
przez ułożenie na podłodze okręgu ze sznurka bądź rozstawienie świec w kierunku czterech
stron świata.

ROZSTAW OŁTARZ

Postaw stolik na środku przygotowanej przestrzeni rytualnej. Przykryj go obrusem i połóż na
nim narzędzia, których będziesz używać podczas rytuału. Zapal stojące na ołtarzu świece.

WYCENTRUJ SIĘ

Stań przed ołtarzem z twarzą skierowaną na wschód. Skoncentruj się, uspokój oddech. Skorzystaj z przykładowej wizualizacji: wyobraź siebie jako drzewo sięgające korzeniami w głąb
ziemi, następnie skieruj energię od korzeni wysoko ponad koronę i z powrotem do centrum
siebie.

OCZYŚĆ
ENERGETYCZNIE
SWOJĄ PRZESTRZEŃ

Możesz obejść ją z miotłą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara lub skropić ją
wodą, wypowiadając słowa: Oczyszczam tę przestrzeń na potrzeby mojego rytuału.

INWOKUJ
STRONY ŚWIATA

Stań i zwróć swoją twarz na wschód, a jeśli korzystasz ze świec oznaczających cztery strony
świata, zapalaj odpowiednią świecę podczas inwokowania danego kierunku ze słowami:
Przywołuję moce wschodu, aby chroniły tę przestrzeń, kiedy będę odprawiać swój rytuał.
Powtórz czynności dla mocy południa, mocy zachodu i mocy północy. Stojąc twarzą zwróconą na wschód, powiedz: Przywołuję moce górującej nade mną bezkresnej przestrzeni, aby
chroniły tę przestrzeń, kiedy będę odprawiać swój rytuał. Przywołuję moce znajdującego się
pode mną świata, aby chroniły tę przestrzeń, kiedy będę odprawiać swój rytuał.

WZNIEŚ
ENERGIĘ
I WYKONAJ
RYTUAŁ

Stojąc na środku okręgu, wyobraź sobie wokół siebie świecącą kulę światła, wychodzącą
spod Twoich stóp, rozszerzającą się do czterech stron świata, a zamkniętą nad Twoją głową.
Powiedz: Nade mną, pode mną, wszędzie wokół mnie znajduje się kula, która mnie chroni,
gdy odprawiam ten rytuał. Następnie, rozpoczynając od wschodu, przejdź po obwodzie
swojego kręgu, wyobrażając sobie białe światło i napełnij go energią. Powiedz: W tym kręgu
pojawia się wir energii. Dzięki niej mój rytuał zakończy się sukcesem. Powróć przed ołtarz,
odczytaj swoją intencję i wykonaj zaplanowany rytuał.

OBEJDŹ
PRZESTRZEŃ,
BY WYTWORZYĆ
WIR ENERGII

Kiedy zakończysz rytuał, stań twarzą zwróconą na wschód i powiedz: Dziękuję mocom
wschodu za to, że chroniły tę przestrzeń, kiedy odprawiałam ten rytuał. Następnie zwróć się
na południe, dziękując jego mocom, podobnie w kierunku zachodu i północy.

UZIEM ENERGIĘ

Stań na środku kręgu i wyobraź sobie, jak kula światła nad Twoją głową rozpuszcza się,
opada po czterech stronach świata i znika pod Twoimi stopami. Powiedz: W dół, w dół, uziem
się energio.

ZAKOŃCZ RYTUAŁ

Rytuał został zakończony. Pogaś świece i schowaj swoje narzędzia rytualne. Opisz operację
magiczną w swoim dzienniku magicznym.

KSIĘŻYC W ZNAKACH ZODIAKU
Znak zodiaku

cechy

zalecane działania

Baran

entuzjazm,
agresywność

przejście na dietę, rozpoczynanie, uczestnictwo
w zawodach, protestach

Byk

spokój,
bezpieczeństwo

strzyżenie włosów, sadzenie krzewów,
inwestycje, założenie działalności gospodarczej

Bliźnięta

komunikacja,
rozproszenie

nawiązywanie znajomości, przesyłanie wiadomości,
listów, ogłoszeń

Rak

wrażliwość,
romantyzm

szukanie partnera życiowego, nauka gotowania, siew roślin

Lew

szlachetność,
godność

opracowywanie planów, podejmowanie decyzji

Panna

analiza, rozsądek

porządki, walka ze złymi nawykami, zabiegi upiększające skórę

Waga

równowaga,
harmonia

zakończenie konfliktów, kuracje upiększające

Skorpion

ostrożność,
brak zaufania

przyjemości dla ciała i zmysłów, zadania wymagające dyskrecji

Strzelec

wolność, przygoda

spotkania z bliskimi, podróże

Koziorożec

introspekcja,
depresyjność

pozbywanie się starych rzeczy, przebywanie w samotności

Wodnik

zmiany,
improwizacja

wprowadzanie zmian, twórcze pomysły, uczestnictwo
w akcjach pomocy

Ryby

zrozumienie,
mistycyzm

medytacja, oczyszczanie ciała, umysłu i ducha

Znaki zodiaku i ich główne atrybuty
Znak
zodiaku

Data

Władca

Żywioł

Kamień mocy

Baran

21.03 –19.04

Mars

Ogień

ametyst, szafir

Byk

20.04–22.05

Wenus

Ziemia

agat, szmaragd

Bliźnięta

23.05–21.06

Merkury

Powietrze

chalcedon, beryl

Rak

22.06–22.07

Księżyc

Woda

onyks, karneol
bursztyn, topaz

Lew

23.07–22.08

Słońce

Ogień

Panna

23.08–22.09

Merkury

Ziemia

jaspis, nefryt

Waga

23.09–22.10

Wenus

Powietrze

opal, akwamaryn

Skorpion

23.10–21.11

Pluton

Woda

topaz, tygrysie oko

Strzelec

22.11–21.12

Jowisz

Ogień

turkus, rubin

Koziorożec

22.12–19.01

Saturn

Ziemia

malachit, kwarc różowy

Wodnik

20.01–18.02

Uran

Powietrze

ametyst, szafir

Ryby

19.02–20.03

Neptun

Woda

jaspis, hematyt
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runy i ich znaczenie
Runa
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Nazwa
runy

Inne
nazwy runy

Litera
alfabetu
polskiego

Znaczenie runy

Potencjał,
który niesie runa

Fehu

Feoh, Fe

F

bydło, ruchomy
majątek, pieniądze

posiadanie, powodzenie,
bogactwo, realizacja,
spełnienie

Uruz

Ur, Urus

U, Ó

byk, tur, mżawka,
deszcz

moc, zdrowie,
nieograniczony
potencjał i możliwości, siła
przetrwania

Thurisaz

Durisaz, Thurs,
Thorn, Dorn

C, Ć

olbrzym, cierń

witalność, ukierunkowana
potęga, zaradność życiowa

Ansuz

Ass, Os

A, Ą

Bóg, bóg przodków

inspiracja, porozumienie,
mądrość, natchnienie

Raidho

Raido, Radh,
Reidh

R

wóz, jazda, droga

podróż, zmiana, wzrost,
rozwój, otwartość,
droga, ruch

Kenaz

Kaunan, Cen

K

pochodnia, wrzód

twórczość, olśnienie, sukces,
entuzjazm,
konstruktywna
samorealizacja

Gebo

Geofu, Gibt,
Gyfu

G

prezent, gościnność

połączenie, zjednoczenie,
miłość, współczucie

Wunjo

Wynn, Wyn,
Vend

W, V

wesołość, nadzieja,
radość

radość z osiągnięć, sława,
zadowolenie, szczęście

Hagalaz

Hagal, Hagall,
Hagla, Haegl

H

grad, lód

uwolnienie,
gwałtowna zmiana,
kryzys i odrodzenie

Naudiz

Naudhiz,
Naudhr, Nyd

N, Ń

potrzeba, pośpiech,
przymus

wytrzymałość,
cierpliwość, twórcza dyscyplina

Isa

Isaz, Is, Iss

I

lód

stałość, zmaterializowanie,
spokój,
samoograniczenia

Jeran

Jera, Ar, Ger

J

dobry rok, dobra pora
roku

stopniowy rozwój, plon,
nagroda, dojrzewanie

Eihwaz

Iwaz, Eoh,
Ihwar

cis

wytrwałość w dążeniu
do celu, kontakt
z duchowością,
zakorzenienie,
przemiana

Y

Perthro

Perdo, Peorth

P

figurka do gry,
przygotowanie
do rzucania losem

prawo przyczyny
i skutku, tajemnica losu,
wewnętrzna mądrość

Algiz

Elhaz, Eolh

Z, Ź

łoś, ochrona

instynkt,
naturalna ochrona,
bezpieczeństwo

Sowelo

Sowilo, Sol,
Sigil

S, Ś

słońce

dostatek, olśnienie, spełnienie, powodzenie, wzrost

Tiwaz

Tyr, Tir,

T

bóg Tyr, sława, chwała,
chluba

zdecydowanie, precyzyjny
cel, męstwo, odwaga, sprawiedliwość, uczciwość

Berkano

Berkanan, Bjarkan, Beorc

B

brzoza, bogini brzóz

płodność, uzdrowienie,
nowy początek,
kobiecość, wyobraźnia

Ehwaz

Eh, Ior

E, Ę

koń, koń wojenny

współdziałanie, postęp,
wielkie zmiany,
zdolności do adaptacji

Mannaz

Mann, Madhr

M

człowiek

przyjaźń, współdziałanie,
inteligencja, podobieństwo,
optymizm

Laguz

Lagu, Laukaz

L, Ł

wody, morze

intuicja, nadzieja,
rytmiczny przepływ,
nawiązanie kontaktu
z własnym wnętrzem

Ingwaz

Ing

Ż

bóg ziemi Ing

odpoczynek,
regeneracja,
odnowienie,
niespodziewana pomoc

Dagaz

Daeg, Dagr

D

dzień

oświecenie, przełom,
szczęście, transformacja

Othala

Odala, Odhal,
Ethel

O

odziedziczony
majątek, natura,
kraj ojczysty

bezpieczeństwo,
spokojny dom,
wrodzone talenty,
prawo i porządek
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