1. Żywioł ziemi

szelkie minerały tradycyjnie należą do żywiołu ziemi, choć niektóre z nich zostały dodatkowo przydzielone do innych żywiołów, albowiem wydobywa się je z jej wnętrza. Ziemia jest
naszą mistyczną Matką, która karmi i ubiera jak każda żywicielka. To ona dostarcza nam
pożywienia, które z kolei przekształca się w energię, której potrzebujemy, by żyć, ale z drugiej strony grzebiemy w niej naszych zmarłych. Tym samym powracają oni do łona Matki-Ziemi, które zapewnia im bezpieczeństwo i możliwość przejścia transformacji, ponieważ nic ostatecznie nie ginie.
Ziemia jest naszą podstawą, domem i fundamentem do przejawiania się i działania pozostałych
żywiołów. Najprościej i najłatwiej możemy odczuć jej materialność, dlatego właśnie z nią są symbolicznie związane wszelkie sprawy dotyczące pieniędzy, bogactwa, stanu posiadania, jak też płodności
i obfitości w każdym znaczeniu tych słów. Z nią też wiąże się nasze zdrowie fizyczne i równowaga
wewnętrzna.

O święta ziemio!
Chroń mnie przed urokiem,
zasłoń przed złym okiem.
Daj mi siły, moc i wolę,
Bym tworzył sobie dobrą dolę.
Niech tak się stanie.
Tą prastarą inwokacją do sił ziemi, którą i Ty Czytelniku możesz wykorzystać, rozpoczynali kiedyś
dzień nasi przodkowie, a szczególnie kobiety. Intonowały ją one trzykrotnie przy pierwszym porannym dotknięciu stopą (z reguły bosą) ziemi. Gwarantowało to opiekę driad (duchów opiekuńczych
żywiołu ziemi) i przywoływało pozytywne energie w dziedzinach życia tradycyjnie przypisywanych
temu żywiołowi.







A oto najważniejsze skojarzenia związane z ziemią:
duchy opiekuńcze: driady;
kolor: złoty, wszelkie odcienie zielonego, beżowy, brązowy, brunatny, wszystkie odmiany szarości,
stalowy, granatowy, czarny;
miejsca: jaskinie, groty, kaniony, przepaście, wąwozy, jary, kurhany, cmentarze, zagajniki, lasy,
puszcze, knieje, pola, łąki, ogrody, sady, arboreta, parki, skwery, kuchnie, pokoje dziecinne,
piwnice, kopalnie;
zwierzęta: koń, krowa, owca domowa, mrówka, pszczoła, dżdżownica, suseł, borsuk, byk,
bawół, koza, osioł, wielbłąd, pies, niedźwiedź, kruk, wróbel;
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 zioła: jodła, świerk, cyprys, cis, cedr, łopian, kminek, cykuta, żyto, owies, pszenica, bratek, wi-

ciokrzew, kozłek lekarski, jabłoń, wiśnia, len, botwina, leszczyna, paczula, jałowiec;
 metale: ołów, magnez, wapń;
 czas: noc;
 dni tygodnia: wtorek, czwartek;
 pora roku: zima;
 strona świata: północ;
 znaki Zodiaku: Panna, Byk, Koziorożec;
 planety: Merkury, Wenus, Saturn;
 instrumenty muzyczne: fortepian, pianino, klawikord, bębny, talerze i inne instrumenty perkusyjne;
 zmysł: dotyk;
 symbole naturalne: sól, gliniane naczynia wypełnione ziemią, kamienie, ziarna, nasiona, magnesy;
 rodzaj energii: receptywna, pasywna, kobieca;
 rodzaj magii: płodność, obfitość, materializacja, powiększająca stan posiadania, ochronna,
wzmacniająca siły, zawodowa, finansowa, zdrowia, równowagi wewnętrznej.
Osoba pracująca z energiami żywiołu ziemi powinna pamiętać o zgromadzeniu odpowiednich
akcesoriów, niezbędnych w tego rodzaju magii. Należą do nich:
– naturalna woda,
– nasiona roślin, drzew i zbóż, najlepiej zbierane osobiście,
– kawałki tkanin z włókien naturalnych (len, wełna, bawełna, jedwab itp.), sznurki i nici w różnych
kolorach,
– drewniany lub gliniany zamykany pojemnik z solą,
– kamienie szlachetne i półszlachetne,
– krzemienie, kamienie polne,
– folia aluminiowa, papier, nożyce,
– garnki, doniczki, skrzynki i inne pojemniki na ziemię,
– świece woskowe lub wosk.
Pod pojęciem „naturalnej wody” rozumiem wodę ze studni, źródlaną, rzeczną. W skrajnym przypadku może to być
niegazowana woda mineralna.

Podane tutaj akcesoria stosuje się w magii naturalnej żywiołu ziemi. Bardziej szczegółowy ich
spis znajdzie Czytelnik w książce „Rytuały ochronne” A. Chrzanowskiej, wydanej przez Studio
Astropsychologii w Białymstoku w 2001 roku.

Rytuał przywołujący energie ziemi
Żyjemy w czasach niepokoju i braku bezpieczeństwa. Opisywany tutaj przeze mnie rytuał nie
jest bezpośrednio związany z pracą z kamieniami, ale wydaje mi się, iż w dzisiejszych czasach potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego jest tak duża, że podanie tego
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rytuału ma głęboki sens, ponieważ służy on właśnie temu celowi. Wykonuje się go na nowiu Księżyca
o wschodzie lub zachodzie Słońca. Do tej praktyki potrzebne będą:
– garść szarego piasku,
– garść białego piasku,
– szklanka naturalnej wody,
– mała, biała chusteczka z naturalnego materiału.
O wschodzie lub zachodzie Słońca wychodzimy na dwór (może być balkon) i najpierw bierzemy
szczyptę szarego piasku, potem białego i sypiemy je na środek chusteczki. Następnie zawiązujemy
chusteczkę w ścisły węzeł i nosimy ją zawsze przy sobie. Resztę piasku wysypujemy na ziemię (może
być do skrzynki balkonowej lub dużej donicy) i wypowiadamy następujące zaklęcie:

Matko-Ziemio!
Tak, jak chronisz każde ziarnko piasku
chroń i mnie, dziecię twoje.
A następnie stajemy tyłem do wysypanej ziemi i przez lewe ramię wylewamy na nią szklankę
naturalnej wody. Po czym odchodzimy nie odwracając się i nie oglądając za siebie.
Rytuał powinniśmy powtarzać podczas każdego nowiu, jeśli chcemy zapewnić sobie ochronę
i opiekę żywiołu ziemi przez cały czas.

Rytuał usuwający kłopoty
Któż z nas nie ma kłopotów?! Nie znam ani jednej osoby, która powiedziałaby: „Nie miałam i nie
mam kłopotów”. Praktyka ta pozwala na pozbycie się ich lub pomyślne rozwiązanie, aczkolwiek nie
gwarantuje, że już nigdy więcej w Twoim życiu nie pojawią się żadne problemy, ale wtedy rytuał
można powtórzyć. Wykonuje się go na dworze, najlepiej w lesie lub na łące, podczas nowiu, z tym,
że tutaj pora doby nie ma żadnego znaczenia. Do jego wykonania potrzebujemy tylko garść żyznej,
lekko wilgotnej ziemi. Trzymając ją w obu dłoniach, wpatrujemy się w nią, jednocześnie w myślach
przenosząc na nią wszelkie swoje problemy i kłopoty. Podczas tej wizualizacji postaraj się w najdrobniejszych szczegółach określić, co Cię dręczy i niepokoi. Kiedy już to zrobisz, rzuć ową garść ziemi
za siebie przez lewe ramię i odejdź, nie oglądając się za siebie.
Oczywiście rytuałów związanych z żywiołem ziemi jest znacznie więcej, jednak ze względu na
to, iż ta książka poświęcona jest kamieniom, a nie wszystkim energiom Matki-Ziemi, podaję tutaj
tylko te dwa ze względu na ich skuteczność.
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