Krok po kroku w tajemniczy !wiat magii ...
Bez obaw, odwa"nie... Z moj# pomoc# …
Twoja Maria Bucardi

Każda osoba, którą napotkasz w Twoim życiu ma dla Ciebie ważną informację. Nie
przegap tej szansy i spróbuj zrozumieć jej sens. Wówczas droga do tego, czego
pragniesz stanie się jasna i prosta.
Niech spotkanie ze mną będzie dla Ciebie ową wartościową wskazówką.
Twoja Maria Bucardi
Mistrzyni Magii

feci, quod potui, faciant meliora potentes
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www.mariabucardi.pl.tl

Wydanie I ukazało się w roku 2007 pod tytułem:
“Magia - biała i czarna magia, rytuały magiczne, magia zapachów, magia świec,
magia kolorów i kamieni szlachetnych”
pod następującymi numerami bibliotecznymi:
(Wydanie I) ISBN 9788392740100 – wydanie elektroniczne na płycie CD
(Wydanie I) ISBN 9788392889618 – wydanie drukowane

Wydanie II zmienione i rozszerzone
Opracowanie graficzne: Tilo Bucardi
Zdjęcia: Maria Bucardi
Zdjęcia portretowe: Paulina Drobisz i Tilo Bucardi
Obrazy malowane ołówkiem: Joanna Dybczak
Tekst: Maria Bucardi
(Wydanie II aktualne) ISBN 9788392889649

© by Maria Bucardi 2011 All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Treść i grafika tej publikacji są chronione prawem autorskim. Kopiowanie części lub
całości, publikacja w internecie czy w innych mediach czy tez inna forma
rozpowszechniania jest prawnie zabroniona. Niniejsza książka jest przeznaczona
tylko dla osoby dla której została przesłana osobiście przez autorkę książki
lub przez sklep prowadzony przez Akademię Sztuki Magicznej Marii Bucardi
Omen Sententia działający pod adresem:
http://magiczny-swiat.es24.pl
przesyłanie do innych osób czy inna forma dystrybucji jest zabroniona.
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O autorce!
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Przedmowa do wydania drugiego!
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Podziękowania z pierwszego wydania książki!
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Podziękowanie do wydania drugiego!
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Historia mojego życia!
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Wprowadzenie do świata magii!
Rozdział 1
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Biała i czarna magia!
Rozdział 2
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Bezpieczne rytuały magiczne do pracy
samodzielnej!
Afirmacje!
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Czas wykonania afirmacji!
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Jak długo pisać afirmację!
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Miejsce pisania afirmacji!
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Na co warto zwrócić uwagę!
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Stół do pisania afirmacji!
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Świeca!
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Odczytanie dymu gaszonej świecy!
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Olejek do nacierania świecy!
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Zapisane kartki co z nimi zrobić!
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Jeśli ktoś nam przeszkodził w trakcie pisania afirmacji!
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Kiedy nie należy robić afirmacji!
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Używki a afirmacja!
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Talizman lub amulet!
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Jak wybrać odpowiedni talizman?!
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Oczyszczanie talizmanu:!
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