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Lekcja 1.
CZĘŚĆ PIERWSZA

Początki

Z

acznę od tego, że wszystkie bajki i historie o mocach czarowników, wiedźm i magów, które słyszałeś przez całe życie, są prawdziwe. Nie chodzi mi o to, że są
prawdziwe w sensie metaforycznym, ale równie prawdziwe jak podłoga w Twoim
pokoju. Niestety, ich prawdziwość jest tylko częściowa. Wiele rzeczywistych technik
magicznych zostało w owych historiach podkoloryzowanych, tak aby uczynić je bardziej interesującymi. Nie zmienia to jednak faktu, że w dalszym ciągu możliwe pozostaje tworzenie zaklęć i rytuałów przynoszących praktykującemu pieniądze, miłość,
mądrość, zadowolenie itp.
W pierwszej kolejności trzeba zrozumieć, że w przeciwieństwie do magii przedstawianej w baśniach i filmach, prawdziwa magija (uprawiana od niepamiętnych
czasów przez tysiące ludzi) nie działa w mgnieniu oka. Na przykład, jeśli odprawisz
rytuał, którego celem będzie zasilenie portfela gotówką, może minąć tydzień albo
dwa, zanim otrzymasz pieniądze. Jednak jeśli rytuał zostanie odpowiednio odprawiony, muszą się one pojawić.
Nikt nie przekaże Ci mocy magicznej.
Musisz ją wypracować samodzielnie.
Jedyną drogą prowadzącą do tego jest:
Praktyka. Praktyka. Praktyka.
Magija – prawdziwa magija – jest nauką doświadczalną. Jedną z pierwszych rzeczy, których uczy się młody naukowiec, jest prowadzenie dokładnych notatek dotyczących jego działalności. Dlatego też powinieneś prowadzić szczegółową dokumentację wszystkich ćwiczeń, eksperymentów, myśli i snów. Pomoże Ci w tym założenie
dwóch dzienników.
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Dziennik snów
Zaczynając od dziś, powinieneś rozpocząć prowadzenie dziennika swoich snów.
Kiedy śnisz (a śnimy wszyscy), możesz mieć do czynienia z czterema przypadkami:
1. PRACA ASTRALNA. Podczas pracy astralnej uczysz się równie dużo o rozwoju
duchowym, psychicznym i magicznym, jak podczas przechodzenia opisywanych przeze mnie lekcji. Odbywa się to na płaszczyźnie nazywanej „planem
astralnym”, o którym dowiesz się więcej z rozdziałów poświęconych jego kabalistycznej i magicznej interpretacji.
2. WIADOMOŚCI PSYCHOLOGICZNE. Wielokrotnie mamy do czynienia z sytuacją,
w której Twój nieświadomy umysł chce coś przekazać świadomości, jednakże ta nie chce lub nie potrafi słuchać. Niektóre sny niosą właśnie informacje
z tych nieuświadamianych rejonów psychiki wyrażane pod postacią symboli, które trafiają do świadomości jako marzenia senne. To spostrzeżenie leży
u podstaw Freudowskiej psychoanalizy.
3. PRZEDSTAWIENIE. Umysł w stanie spoczynku może także błądzić bez konkretnego celu, generując każdy możliwy rodzaj pięknych lub dziwacznych obrazów oglądanych przez codzienną świadomość tak, jak ogląda się sztukę wystawianą na deskach teatru.
4. POŁĄCZENIE TRZECH WYŻEJ WYMIENIONYCH.
Jeśli nie prowadziłeś nigdy dziennika snów, szybko zorientujesz się, że nie jest to
nic trudnego. Wszystko, czego potrzebujesz, to zeszyt pozostawiony przy łóżku wraz
z ołówkiem lub długopisem. W momencie przebudzenia zapisuj od razu wszystko,
co pamiętasz. Jeśli niczego nie zapamiętałeś, także umieść w nim informujący o tym
wpis. Najprawdopodobniej początkowo będziesz pamiętał tylko małą część snu,
może nawet tylko jedno wydarzenie lub uczucie. Jednak już po miesiącu sumiennej
praktyki możesz mieć problem ze zmieszczeniem się z notatkami na jednej stronie.
Zaopatrz się także w jeszcze jeden segregator lub notes z białymi stronicami, do
którego notatki sporządzone w zeszycie leżącym przy łóżku będą przez Ciebie przepisywane w skróconej formie. Dopóki Twoje pismo nie będzie wystarczająco czytelne,
kopiuj w ten sposób wszystkie swoje wpisy. Zajmie to trochę więcej czasu, ale sprawi,
że po latach będą one bardziej przejrzyste. Pamiętaj także o oznaczaniu notatek datą.
Możesz także prowadzić dziennik snów w formie elektronicznej. Utwórz plik tekstowy i systematycznie umieszczaj w nim informacje zapisane w zeszycie. Możesz to
potraktować jako swój „pierwszy rytuał”.
Wspomniałem o przeglądaniu wpisów dokonanych w dzienniku z perspektywy
czasu. Takie retrospektywne podejście jest bardzo ważne. Póki co jednak nie próbuj
analizować każdego snu z tego względu, że najprawdopodobniej nie będziesz w stanie na tym etapie ocenić, który z wymienionych wyżej czterech typów śnienia przyda-

LEKCJA 1.

• 35

rzył się w danym momencie. Jest także mało prawdopodobne, że będziesz w stanie
zinterpretować znaczenie każdego snu. Zamiast tego staraj się szukać obrazów, które powracają w różnych snach, lub spostrzegać zmiany zachodzące w powtarzających
się marzeniach sennych. Proszę jednak o jedno i podkreślę to bardzo wyraźnie: trzymaj się z dala od wszelkich książek w rodzaju „znaczenie Twoich snów”!
Pozwól mi zobrazować przykładem, dlaczego prowadzenie dziennika snów może
być przydatne. Jedna z moich uczennic miała powracający kilka razy w miesiącu sen,
w którym była łapana przez żołnierzy, ale jakimś cudem udawało jej się uciec i pozostawać w ukryciu. Budziła się jednak przerażona, a jej ciało zroszone było zimnym
potem. Jej zdaniem, ten sen był zmienioną wersją wydarzeń, z którymi, rzeczywiście,
miała wcześniej styczność w swoim życiu.
Jednakże po odprawieniu kilku rytuałów ochronnych, opisanych także w tej
książce, jej sny zaczęły się zmieniać. Nie musiała już dłużej się ukrywać ze świadomością, że w każdej chwili może zostać złapana przez prześladowców i zgwałcona.
Mogła naprawdę uciec. Blokada psychiczna, przejawiająca się strachem przed mężczyznami i seksem, została przełamana, przez co nie tylko poprawiły się jej relacje
z chłopakiem, ale sama także poczuła się bezpieczniej. Ta zmiana zachodziła równolegle ze zmianami w powtarzającym się, opisanym powyżej śnie. Na podobnej zasadzie Ty też będziesz w stanie spostrzegać zbieżność pozytywnych zmian w swoim życiu ze zmianami dokonującymi się w Twoich snach.

Dziennik rytualny/magiczny
W dalszej części przedstawię ci rytuały, które powinny być przez Ciebie odprawiane przynajmniej raz dziennie. W okresie nauki nie powinny zajmować więcej niż
pół godziny, wraz z wprawą zaś czas ten znacznie się skróci. Potrzebny jest do tego
jeszcze jeden notes lub plik tekstowy na komputerze, w którym będziesz prowadzić dziennik magiczny. Na stronie 37 została zaprezentowana wygodna i funkcjonalna propozycja, w jaki sposób może on wyglądać. Jeśli zechcesz, powiel tę stronę
i umieszczaj jej kopie w segregatorze po każdym odprawionym przez siebie rytuale.
Wszystkie wymienione przeze mnie informacje są istotne, dlatego pamiętaj, by
wypełnić wszystkie pola. W przyszłości zauważysz, jakie warunki zewnętrzne przyczyniają się do wzrostu skuteczności Twoich praktyk. Niektórzy są najskuteczniejsi, gdy pracują w ciepłe, majowe noce, a im samym niczego do szczęścia nie brakuje. Innym natomiast sprzyja przygnębienie i padający deszcz. Dziennik magiczny/rytualny i dziennik snów stworzą bardzo osobisty materiał, który będzie w pełni przydatny tylko jednej osobie – Tobie.
Jako „fazę Księżyca” rozumiem to, czy Księżyc jest ubywający, przybywający lub
w pełni. Informacji o tym dostarczają gazety, kalendarz astrologiczny lub portale internetowe. Jako „warunki atmosferyczne” rozumiem opady, zachmurzenie, temperaturę, mgłę itp. Jako „emocje” – odczuwaną radość, smutek, przygnębienie itp. Jako
„przebieg rytuału” rozumiem, czy został on odprawiony rzetelnie, zgodnie z planem,
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nieodpowiednio itp. Jako „skutki” rozumiem to, co należy do sfery Twoich osobistych
doświadczeń, pojawiających się odczuć itp. Nie zaszkodzi także dodawanie komentarzy. Nie zapominaj, oczywiście, oznaczyć ich odpowiednią datą.
Jeszcze jedna ważna sprawa, jeśli chodzi o rytuały. Na nic się one zdadzą, jeśli jednego dnia wykonasz ich siedem, a potem przez tydzień będziesz leniuchować.
Możesz je przeprowadzać więcej niż raz dziennie, ale ważne, aby wyrobić w sobie nawyk codziennej pracy. Regularność pracy to podstawa. Sumiennie prowadź dokumentację swoich działań. Jeżeli przeprowadzasz działania magiczne rano, w południe i wieczorem tego samego dnia umieść w swoim dzienniku trzy osobne notatki.

ZAPAMIĘTYWANIE SNÓW
Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale badania naukowe wskazują na to, że każdej nocy śnimy kilkakrotnie. Większości ludzi zapamiętywanie snów nie przychodzi zbyt łatwo. Umiejętność tę można jednak w sobie rozwijać. Wystarczy trochę cierpliwości. Oto kilka
wskazówek, które mogą Ci w tym pomóc:
1. Każdej nocy tuż przed zaśnięciem powtarzaj sobie po cichu:
„Kiedy się jutro obudzę, będę pamiętać to, co mi się śniło”.
2. Może się zdarzyć, że przebudzisz się w nocy, pamiętając swój
sen, ale będziesz zbyt zaspany, aby go zapisać. Weź wtedy kawałek papieru lub chusteczkę, zgnieć ją w kulkę i rzuć na
środek pokoju. Kiedy w końcu się obudzisz i spojrzysz na
kulkę, pomoże Ci ona sięgnąć pamięcią do snu, który miałeś w nocy.
3. Zapisuj swoje sny zaraz po przebudzeniu. Nawet jeśli czujesz
ogromną potrzebę skorzystania z toalety, weź kawałek papieru i napisz na nim cokolwiek – cokolwiek – co zapamiętałeś
z nocy. Kiedy już załatwisz swoje potrzeby fizjologiczne, rozwiń swoją notatkę i przepisz ją do dziennika snów.
4. Każdego dnia dokonuj wpisów w swoim dzienniku snów. Po
mniej więcej trzech tygodniach stanie się to dla Ciebie zupełnie naturalną czynnością.

LEKCJA 1.

DATA:				

FAZA KSIĘŻYCA:

WARUNKI ATMOSFERYCZNE:

EMOCJE:

KONDYCJA PSYCHICZNA:

ODPRAWIANE RYTUAŁY:

PRZEBIEG RYTUAŁÓW:

SKUTKI:

DZIEŃ: 				

GODZINA:
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Prowadzenie dziennika rytualnego jest czynnością niezwykle istotną, ale jednocześnie bardzo łatwą. Możesz go prowadzić według wzoru zaprezentowanego
na poprzedniej stronie. Oto PRZYKŁAD:

DATA:

XX marca 20XX

DZIEŃ:

Wtorek

GODZINA:

20:45

Przybywający w Lwie
WARUNKI ATMOSFERYCZNE: Chłodny wieczór, wietrznie, bezchmurne niebo.
EMOCJE: Czuję silne podekscytowanie nowym związkiem, ale nie utrudnia
mi to koncentracji. Radość, ale także lekka niepewność.
KONDYCJA PSYCHICZNA: Czujny i pobudzony, czuję się znakomicie.
FAZA KSIĘŻYCA:

ODPRAWIANE RYTUAŁY:

RR, MROP, ROH, RKT, MROP.

Wszystkie rytuały odprawiłem w skupieniu. Czuję, że
wszystko poszło znakomicie. Podczas RKT wyciągnąłem Wisielca.
SKUTKI: Odpędzenia skutecznie oczyściły przestrzeń wokół mnie, ale trochę
niepokoi mnie karta Wisielca. Sugeruje ona, że będę musiał coś poświęcić, aby zyskać coś cenniejszego. Zastanawiam się, o co może chodzić.
Uzupełnienie z XX kwietnia 20XX. Nic z nowej znajomości nie wyszło. Okazało się, że nie mamy ze sobą zbyt dużo wspólnego. Podczas ostatniej wspólnej kolacji byłem naburmuszony i przez nieuwagę zostawiłem strasznie wysoki napiwek. Aby ochłonąć, zajrzałem do
pobliskiego sklepu ezoterycznego, w którym spotkałem dawną znajomą. Rozmawialiśmy przez chwilę. Opowiedziałem jej o swoim wieczorze.
Bardzo mi współczuła. Postanowiliśmy pójść gdzieś na drinka, żeby
jeszcze trochę porozmawiać. Zobaczymy się w najbliższy weekend.
Myślę, że karta Wisielec wskazywała właśnie na te dwie znajomości.
PRZEBIEG RYTUAŁÓW:

W powyższym przykładzie zaczerpniętym z mojego dziennika rytualnego posłużyłem się następującymi skrótami: RR to rytuał relaksacyjny; MROP to Mniejszy Rytuał Odpędzenia Pentagramu; ROH to Rytuał Odpędzenia Heksagramu;
RKT to rytuał kontemplacji Tarota; MROP to powtórzenie Mniejszego Rytuału Odpędzenia Pentagramu. Wszystkie te rytuały opiszę w dalszej części książki.
Faza Księżyca pochodzi z kalendarza astrologicznego.
W rubryczce „skutki” umieściłem wstępny komentarz dotyczący wyciągniętej
przeze mnie karty Tarota. Uzupełnienie, które dopisałem po mniej więcej dwóch
tygodniach, wydaje się potwierdzać jego trafność. Była to dla mnie nauka porzucenia czegoś dla czegoś lepszego.
Dodatkowe uwagi można dopisywać nawet po kilku miesiącach czy latach. Obserwując rezultaty rytuału w zależności od pogody czy nastroju, będziesz mógł wychwycić pewne zależności i skuteczniej uprawiać magiję. Pod tym względem Twój
dziennik rytualny stanie się osobistym grimuarem lub księgą cieni. Pamiętaj jednak o tym, że owe rezultaty odnoszą się tylko i wyłącznie do Twojej osoby.

