
 
 
 
 

Magia miłosna: I wielka księga  
rytuałów i zaklęć magicznych 

ISBN 978 – 83 – 927401 – 7 - 9 
 
 

- 7 - 

Spis treści 
 
Wstęp 4 
Wprowadzenie 6 
Jak rozpoznam, że warto walczyć o związek 9 
- Wybrane proste sposoby na analizę związku 10 

• Amulet Abracadabra 10 
• Odczytanie szans dla związku z kart Tarota 14 
• Karty Tarota - wybór 14 
• Pierwsze prace z Tarotem – wybór danej karty 15 
• Jak nauczyć się znaczenia wszystkich 78 kart Tarota dla miłości 15 
• Jak ochraniać energię własnych kart 16 
• Jak rozkładać karty 16 
• Jak często powinieneś rozkładać karty 17 
• Kiedy nie powinieneś rozkładać kart 17 
• Kiedy można rozkładać karty 18 
• Karta na dany dzień   18 
• Znaczenie poszczególnych kart dla miłości i związku 18 
• Tabela słów kluczowych kart Tarota 48 
• Znaczenie żywiołów 61 

- Jak sprawdzić czy walka o związek ma sens przy pomocy wahadełka 62 
• Pierwsze doświadczenie z wahadełkiem 62 
• Jak stworzyć wahadełko 62 
• Wahadełko w praktyce 62 
• Jak uzyskać odpowiedź na pytanie 63 
• Jak używać wahadełka 65 
• Pierwsze spotkanie. Poznajmy się... 66 
• Możliwości ruchu wahadełka 66 

- Jak rozpoznać czy warto walczyć o związek przy pomocy dymu gaszonej świecy 67 
- Analiza związku przy pomocy książki 70 
Rytuały w celu odzyskania ukochanej osoby 72 
- Voodoo i magia lalek w magii miłosnej 72 

• Podstawowe informacje o Voodoo 72 
• Magia lalek w magii miłosnej 73 
• Tworzenie lalek 74 
• Uwalnianie lalek 75 
• Lalka „dobry duszek w Twoim domu” 76 
• Wykonanie domku dla lalki magicznej 76 
• Kolory lalek a zastosowanie magiczne 77 

- Magia chaosu a metody magii miłosnej 78 
• Tworzenie serwitorów w magii miłosnej 78 
• Niebezpieczeństwa związane z tworzeniem serwitorów miłosnych 79 
• Wykonanie serwitora 79 



 
 
 
 

Magia miłosna: I wielka księga  
rytuałów i zaklęć magicznych 

ISBN 978 – 83 – 927401 – 7 - 9 
 
 

- 8 - 

• Serwitory miłosne przykład 80 
• Sygile (Sigile) w magii miłosnej 82 
• Jak tworzymy sigil 82 

Rytuały magiczne magii miłosnej 85 
Rytuały magii miłosnej 86 

• Rytuał przyciągający miłość 86 
• Rytuał na przepędzenie problemów w związku 87 
• Rytuał dla fazy księżyca rosnącego na przyciągnięcie miłości 88 
• Rytuał wieczorny z krwi by odzyskać ukochaną osobę 88 
• Rytuał pełni księżyca by odzyskać wierność partnera 89 
• Rytuał „Zwróć na mnie uwagę” 90 
• Rytuał z wody na powrót ukochanej osoby 91 
• Rytuał z goździków na powrót ukochanej osoby 93 
• Rytuał na usunięcie osoby trzeciej 94 
• Jak wysłać złą energię z powrotem 97 
• Rytuał na zmianę sytuacji w związku 98 
• Rytuał na odzyskanie miłości partnera 99 
Wybrane recepty magii miłosnej 102 
• OLEJEK MIŁOŚCI 102 
• Wino selerowe – „Ogień miłości” 103 
• Napój z pestek czereśni 103 
• Mikstura z cząbru górskiego (łac. Satureja montana) lub ogrodowego 104 
• Mikstura z rozmarynu 104 
• Wino z czosnku 105 
• Pietruszka 106 
• Mikstura dobrego humoru 106 
• Napój z czerwonych goździków 107 
• Mikstura ananasowa 107 
• Zioło czarownicy odpędzające smutki i problemy w związku 108 
• Napój miłości 108 
• Napój namiętności 108 
• Napój czarownicy „Obrączka” 109 
• Deser ułatwiający medytację (nie dla witarian) 110 
• Wino z dzikiej róży 110 
• Herbata imbirowa 111 
• Wino z nagietka  111 
• Sałatka z pomidorów z bazylią by dodać energii w walce o związek 112 
• Mleko sojowe uspokajające po niespodziewanym rozstaniu 112 
• Krem z awokado na romantyczny wieczór 113 
• Mleko ze słonecznika ułatwia wybaczanie zdrady 113 
• Liście lipy z orzechami by rozbudzić miłość 114 
• Magiczna recepta „by poczuć ochotę na bliskość” 114 
• Magiczna recepta „Pobudzenie” 115 



 
 
 
 

Magia miłosna: I wielka księga  
rytuałów i zaklęć magicznych 

ISBN 978 – 83 – 927401 – 7 - 9 
 
 

- 9 - 

• Recepta magiczna „Jak rozbudzić namiętność” 115 
• Recepta magiczna „Kawa kardamonowa” 116 
• Recepta magiczna „maliny” 117 
Zakończenie 118 

 
 

Jak rozpoznam, że warto walczyć o związek  
 
 
Mój Drogi Czytelniku, to pytanie zadaje sobie każda osoba, która ma problemy 
w aktualnym związku lub utraciła ukochaną osobę. Poniżej przedstawię kilka 
przykładów jak sprawdzić czy warto walczyć o związek czy też lepiej szukać 
nowego partnera lub partnerki. Jest tysiące sposobów by otrzymać odpowiedź 
na to pytanie, od bardzo skomplikowanych analiz magicznych, których nie 
sposób się nauczyć przy pomocy książki, do tych łatwiejszych sposobów, które 
postaram się szczegółowo przedstawić.  
 
Pierwsze i decydujące pytanie brzmi: 
 
Czy chcesz walczyć o ten związek? 
 
W tym przypadku radzę na prawdę dokładnie zastanowić się nad tym 
pytaniem. Czasami w pierwszym momencie odpowiadamy TAK, by po 
tygodniu rytuałów dojść do wniosku, że właściwie nie warto. Czasami jednak 
jest właśnie odwrotnie, na poczatku odpowiadamy NIE by po kilku tygodniach 
stwierdzić, że to była miłość naszego życia i nie potrafimy bez tej osoby żyć. Z 
doświadczenia radzę zastanowić się dokładnie a następnie zdecydować tak, jak 
mówi nam nasz wewnętrzyny głos i ta decyzja będzie najlepsza. Jeśli w trakcie 
magii nie wiadomo skąd przyjdzie zrezygnowanie, to nalezy zrobić sobie 
przerwę przez kilka dni i potem znów wrócić do rytuałów z pełnym 
zaangażownaiem. Nie ma sensu przeprowadzać rytuałów jeśli jestesmy pełni 
watpliwości, gdyż nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, dlatego lepiej taki 
kryzysk po prostu przeczekać. Tak, jak opisałam w mojej pierwszej książce pt. 
"Rytuały miłosne - jak znaleźć nową miłość, odświeżyć związek, odzyskać 
partnera" , każdy rytuał wymaga pełnej koncentracji, Woli i wiary w to, co 
chcemy osiągnąć. Do dzieła! 
 
 



 
 
 
 

Magia miłosna: I wielka księga  
rytuałów i zaklęć magicznych 

ISBN 978 – 83 – 927401 – 7 - 9 
 
 

- 10 -

 
Wybrane proste sposoby na analizę związku 
 
 
Amulet Abracadabra 
 
Pierwszą metodą sprawdzenia czy warto walczyc o związek jest magiczny 
amulet Abracadabra. 
 
Drogi Czytelniku, znaczenie słowa Abracadabra jest tak skomplikowane, że 
nie będę wchodziła w szczegóły by je w pełni wytłumaczyć. W magii 
miłosnej możemy wykorzystać ten amulet przed przystapieniem do prac 
magicznych lub w trakcie rytuałów by otrzymać ważne wskazówki 
względem naszego związku lub postępów prac magicznych.  
 
Drogi Czytelniku, pamiętaj proszę, że to słowo nie jest żartem i ma o wiele 
silniejsze działanie, niż kłamstwa przedstawiane nam w bajkach. 
 
Z poniższego schematu możesz odczytać słowo Abracadabra 1.024 razy. 
 
Jeśli masz jakiekolwiek poważne pytanie, wówczas zadajesz je na głos i 
wybierasz jedną z liter (bez podpatrywania ich znaczenia). Ja najczęściej 
zamykam oczy i wskazuję palcem wskazującym lewej ręki na amulet, 
wybierając jedną z liter. Otwieram oczy i wówczas sprawdzam, co dana 
litera oznacza. Wykonajmy to na przykładzie. Zadajesz pytanie: 
 
Czy warto walczyć o związke z osobą x? 
 
W miejsce x wstawiasz imię i nazwisko osoby na której Ci zależy.  Zadajesz 
to pytanie na głos przy zapalonej białej świecy. Możesz w tym czasie 
stosować także kadzidełko lub lampkę zapachową. Najlepszy zapach to: 
kwiat pomarańczy, cytryna, mięta, kamfora, olibanum, biała szałwia. 
 
Zamykasz oczy i wskazujesz palcem wskazującym lewej dłoni (osoby 
leworęczne odwrotnie, prawej dłoni) na amulet. Przyjmijmy, że po otwarciu 
oczu Twój palec znajduje się na pozycji linia 3, litera 4 od lewej, czyli A. 
Przeczytajmy co oznacza litera A w rzędzie 3:  
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Jeśli na początku wahadełko nie porusza się musisz delikatnie wprawić je  
w jakikolwiek ruch, po czym czekać na jego reakcję. 
 
Ostatnia bardzo ważna wskazówka: wahadełko przechowuj z dala od urządzeń 
elektrycznych. Najlepiej w sąsiedztwie kamieni szlachetnych, np. kryształu 
górskiego. 
 
Nie pozwól nikomu dotykać Twojego wahadełka!!!!!! 
 
 
Jak rozpoznać czy warto walczyć o związek przy pomocy 
dymu gaszonej świecy 
 
 
Drogi Czytelniku, kolejną techniką analizy Twojego związku jest praca ze 
świecą. To jedne z najprostszych sposobów by rozpoznać czy warto walczyć  
o ukochaną osobę czy lepiej szukać nowej miłości. Rytuał ten wykonujesz nie 
częściej, niż tylko raz na 30 dni.  
 
Niezbędne materiały: 
 
1 biała świeca 
1 świeca pomocnicza w dowolnym kolorze 
 
Wykonanie rytuału: 
 
Zanim przystąpisz do rytuału relaksujesz się. Należy wyłączyć w pokoju 
wszystkie urządzenia elektryczne i zamknąć drzwi by nikt nam nie 
przeszkadzał i okna by uniknąć wiatru. Siadasz wygodnie przy stole. Na stole 
stoi tylko jedna biała świeca. Zapalasz świece od innej świecy tzw. 
Pomocniczej, czyli zapalasz zapałkami lub zapalniczką świecę pomocniczą i od 
niej odpalasz białą świecę. Teraz składasz dłonie jak do modlityw, opierając 
łokcie na stole i patrzysz w ogień świecy. Koncentrujesz się. Zadajesz na głos 
pytanie, np.: 
 
Czy warto walczyć o mój związek z x? 
 
W miejsce x wstawiasz imię i nazwisko Twojej ukochanej osoby.  
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Teraz zdmuchujesz świecę i obserwujesz dym. 
 
Co oznacza takie lub inne zachowanie się dymu ze zgaszonej świecy: 
 
 

Dym dzieli się 
 
 
Szukaj rady i pomocy. Wszystko dobrze się skończy, gdyż znajdziesz dobrą 
drogę. 
 

Dym idzie do góry 
 
 
Siły wzrastają. Dobry znak by coś zmienić. Możesz liczyć na pomoc sił 
nadprzyrodzonych.  
 

Dym idzie w dół 
 
Moce są przytłumione. Należy czekać. Medytuj i wzmocnij się wewnętrznie, 
np. przez medytację, relaks, spacery. Rozmyślaj, analizuj i czekaj. To nie jest 
dobry czas na decyzje.  
 

Dym kłebi się, tworzy kule 
 
Kreatywność i nowe impulsy. Dobry czas na rozmowy z partnerem lub  
z innymi ludźmi, którzy mogą nam coś doradzić. Pomoc sił nadprzyrodzonych, 
czyli wsparcie z nieoczekiwanych źródeł. Wszystko dobrze się rozwinie, gdyż 
nie jesteś sam. 
 

Dym idzie w Twoim kierunku 
 
Czekają na Ciebie różne sytuacje, które nagle jakby zwalą Ci się na głowę. 
Kieruj się Twoim pierwszym wrażeniem i odczuciem i postępuj tak, jak radzi 
Ci Twój wewnętrzny głos. Jeśli na coś czekasz nie przejmuj się, gdyż wszystko 
idzie do przodu i wkrótce się wyjaśni. 
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Dym ucieka od Ciebie w stronę ściany lub okna 
 
 
Coś odrzucisz. Dobry czas na decyzję. Zdecyduj i koncentruj się na sobie na 
Twoich potrzebach. W związku mała przerwa może zdziałać cuda. 
 
 

Dym idzie w lewą stronę 
 
 
Intuicja jest po Twojej stronie. Pracuj z siłami nadprzyrodzonymi a pomogą Ci 
zrealizować Twoje marzenia. Zajmuj się magią, rytuałami i mistyką a Twoje 
życie ulegnie decydującej zmianie. Szukaj pomocy naturalnych sił 
nadprzyrodzonych, np. mocy kamieni szlachetnych, drzew czy kwiatów. 
 
 

Dym płynie w prawo 
 
 
Problemy rozwiążesz poprzez analizę i siłę rozumu. Skorzystaj z książek  
i innych źródeł by na trzeźwo przeanalizować Twój związek. Znajdziesz 
właściwą drogę przy pomocy myśli a nie uczuć.  

 
 

Dym idzie prosto do góry i nagle od pewnej wysokości zaczyna się kłębić 
 
 
Na początku wszystko będzie wydawało się takie proste by nagle się 
skomplikować. Zmiany. Pojawią się nowe impulsy i nowe sytuacje. Nie 
przejmuj się, przyjmij wszystko z otwartymi rękami, gdyż niespodzianki 
odwrócą się na Twoją korzyść. 
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Analiza związku przy pomocy książki 
 
 
Mój Drogi Czytelniku tą metodę polecam dla wszystkich moich klientów, 
którzy potrzebują rady i pomocy w danej sytuacji i chcą pomóc sobie 
samodzielnie. Technika czytania z książki jest bardzo stara i niesamowicie 
skuteczna, także w temacie miłości i walki o związkek. Tą metodę możesz 
stosować nawet kilka razy dziennie by uzyskać odpowiedzi na różne pytania.  
 
Niezbędne materiały: 
 
1 Twoja ulubiona książka do której najchętniej wracasz 
1 biała świeca 
1 świeca pomocnicza 
 
Wykonanie rytuału: 
 
Relaksujesz się. Zamykasz drzwi od pokoju by nikt Ci nie przeszkadzał. Nie 
zapomnij wyłączyć wszystkich urządzeń elektrycznych i telefonu 
komórkowego. Teraz siadasz przy stole. Zapalasz świecę pomocniczą i od niej 
odpalasz białą świecę rytualną. Koncentrujesz się. Bierzesz w dłonie Twoją 
ulubioną książkę. Nie otwierasz jej. Trzymasz ją przed sobą w formie złożonej. 
Teraz zamykasz oczy i na głos zadajesz Twoje pytanie, np.: 
 
Jak mam odzyskać miłość osoby x? 
 
Lub 
 
O czym powinienem wiedzieć w sprawie mojego związku z osobą x? 
 
Lub 
 
Na co mam zwrócić uwagę w trakcie rytuałów miłosnych? 
 
Lub  
 
O czym powinienem dzisiaj wiedzieć? 
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Możesz zadać dowolne proste pytanie. Następnie otwierasz książkę  
w dowolnym miejscu i palcem wskazującym lewej dłoni naciskasz dowolne 
miejsce. Teraz otwierasz oczy i czytasz zdanie lub zdania, na których spoczywa 
Twój palec wskazujący. Te zdania są odpowiedzią na Twoje pytania. Jeśli 
odpowiedź jest niejasna oznacza to, że musisz troszkę poćwiczyć sztukę 
koncentracji, gdyż przyczyną błędu może być tylko brak koncentracji.  
 
Ta metoda działą zawsze także u osób z mało rozwiniętą sztuką odczytywania 
podświadomości i sygnałów tzw. wewnętrznego głosu. Nie zrażaj się 
pierwszym niepowodzeniem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


