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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.

Niech Światło wypełni każdą cząstkę Twojego życia

Niech Światło otoczy Cię ciepłem i opieką

Niech Światło wskaże Ci drogę... 

Twoja Maria Bucardi

Mistrzyni Magii
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całości,  publikacja  w  internecie  czy  innych  mediach  czy  tez  inna  forma 
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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 oraz http://bucardi.es24.pl/ 
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Z okazji  publikacji tej książki przygotowałam specjalną uroczystość, właśnie tutaj 

w Magicznej Oazie. Także Ty możesz wzięść w niej udział. 

Zaproszenie na coroczną uroczystość w Magicznej Oazie

W tym roku, a także w każdym kolejnym, zapraszam Cię na spotkanie telepatyczne 

i  kawałek  kwiatowego  wegańskiego,  surowego  tortu  w  dniu  moich  urodzin 

1 września w Magicznej Oazie. Tego dnia od godziny 16.00 do 24.00 chciałabym 

spotkać  się  z  Tobą  a  także  z  wieloma  innymi  równie  cudownymi  ludźmi, 

telepatycznie właśnie tutaj, w naszym wspólnym Rajskim Ogrodzie, który tworzymy 

razem od podstaw. W tym roku 2012 pragnę uczcić w ten sposób wydanie mojej 

nowej  książki,  którą  właśnie  w  tej  chwili  trzamasz  w  dłoniach.  Tegoroczna 

uroczystość, jak i każda kolejna, odbywa się pod egidą motyla i transformacji.

Niezależnie od tego gdzie w tym dniu przebywasz, będzie mi niezmiernie miło, jeśli 

wpadniesz na to niezwykłe przyjęcie na całą noc lub przynajmniej na kilka minut. 

Jak to zrobić? Proponuję usiaść spokojnie na łonie Natury lub w Twoim mieszkaniu. 

Zapalić białe lub różowe świece, zamknąć oczy i telepatycznie przyjść na przyjęcie 

do Oazy. Tak, jakbyśmy spotykali się na żywo. 

Dlaczego to spotkanie? Gdyż w życiu nie ma przypadków i nasze poznanie się też nie 

było  przypadkowe.  Byśmy mogli  być  razem,  połączyć  się  pozytywnie,  zjednoczyć 

nasze  dobre  energie,  wzajemnie  się  wzmocnić,  przytulić  do  drzew,  obserwować 

motyle i inne Istoty w Oazie oraz wspaniale wspólnie spędzić czas. 
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Na przyjęciu będę także Istoty Natury, Elfy i Anioły. Możesz zostać z nami tak długo, 

jak tego pragniesz. Możesz przygotować u Ciebie w domu kolację wegańską, czyli 

bez mięsa i produktów ze zwierząt, w celu uniknięcia energii strachu i śmierci i zjeść 

ten uroczysty posiłek razem ze mną i innymi świętującymi osobami, tak jakbyśmy 

byli razem fizycznie. Tego wieczoru każdy przynosi coś do jedzenia i dzieli sie tym 

z  innymi.  Przesłaniem  tej  nocy  jest  "Niech  nasze  dobre  energie  połęczę  się 

i promieniują na całe nasze otoczenie w imię Miłosci do Naszej Matki Ziemi i Istot 

Natury".  Tego  dnia  możesz  podziękować  za  wszystko,  co  dobrego  w  życiu  Cię 

spotkało i wykorzystać energie by napełnić Twoje wew. akumulatory.

Po  naszym  spotkaniu  proszę  wyślij  do  mnie  email  i  opisz  Twoje  odczucia,  co 

najbardziej Ci się spodobało, jak wygladały Twoje odwiedziny u mnie, jakie myśli się 

pojawiały i wyślij dla mnie zdjęcia z tego wieczoru lub spaceru, który uważasz za 

część  naszego  spotkania.  Może  niektóre  Istoty  Światła  pokaża  się  także  Tobie 

w Twoim otoczeniu. Będzie mi niezmiernie miło usłyszeć kilka słów, które mogę 

dyskretnie  podpisując  imieniem lub  inicjałami  -  umieścic  na  blogu  -  tak  byśmy 

wymienili się wzajemnie naszymi doświadczeniami i cieszyli się razem przeżyciami 

pierwszego wspólnego wieczoru w Magicznej Oazie. Twoje odczucia, wrażenia, opis 

spotkania  wyślij  do  mnie  emailem  -  zaznacz,  którą  część  mogę  opublikować 

dyskretnie na blogu lub w mojej nowej książce - tak by inne osoby mogły wyobrazić 

sobie nasze spotkanie i cieszyć się dobrymi energiami, które z niego płyną.

Czekam na Ciebie  1  września na moim spotkaniu urodzinowym razem z  innymi 

osobami, Istotami Światła, Elfami, Istotami Natury. Możesz zabrać ze sobą Twoich 

przyjaciół, zwierzęta mocy i innych pomocników duchowych. Ten niezwykły wieczór 

spędzamy przy  świetle  księżyca  i  świec  :-)  Zwróć  uwagę  na  drobiazgi,  które  się 

pojawią i miej pod ręką aparat fotograficzny by szybciutko zrobić zdjęcie. 
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Poniżej  przepis  na  tort  wegański,  który  zrobię  na  nasze  spotkanie  i  pysznym 

kawałkiem podzielę się z Tobą. Zdjęcie i przepis autorstwa 

http://www.naturladen-online.de Stephan Engelhardt, Frank Friedrich. 

Składniki na spód, czyli ciasto

• 55 g orzechów laskowych, namoczonych w wodzie

• 20 g suszonych płatków kokosowych lub z naturalnych świeżych kokosów

• 45 g daktyle

• pół łyżki stołowej olejeku z pomarańczy

• odrobinka skórki pomarańczy ekologicznych
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• odrobinka chili

• 2-3 łyżki oleju kokosowowego lub kawałki miąższu orzecha kokosowego

Wszystkie sładniki powinny być ekologiczne i dobre jakościowo, to bardzo ważne. 

Można oczywiście eksperymentować z innymi dodatkami.

Wykonanie 

Składniki  miksujemy  na  jednolitą  papkę,  jeśli  lubimy,  to  ciasto  może  zawierać 

większe kawałki. Teraz rozcieramy ją w formie na grubość okolo 5 mm i wstawiamy 

do lodówki na noc lub na kilka godzin. Wówczas masa stwardnieje i będzie stabilna. 

Składniki na górę tortu

• 4 garście dziko rosnących ziół – wg upodobania

• 4 garście jadalnych kwiatów

• 4 małe jabłka

• gruszki lub morele lub ananas

Wykonanie

Wszystko  układamy  wartwami  wg  własnego  uznania.  Z  ziół  polecam  babkę 

lancetowatą,  krwawnik  pospolity,  bluszczyk  kurdybanek.  Z  kwiatów  bardzo 

smakowite  są  kwiaty  dziewanny,  krwawnika,  róży,  geranium,  koniczyny.  Jabłka 

kroimy  na  kwałki  i  układamy.  Można  dodać  inne  owoce  a  także  miksując 

z  odrobinką  cynamonu,  zrobić  surowy  mus  jabłkowy  i  rozetrzeć  na  spodzie. 

Smacznego.
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np. do przyjaciela, do kawiarni, tym samym sprawdzając czy uczucie to zniknęło czy 

też nie. Jeśli sprawdziliśmy to kilka razy i za każdym razem wejście do domu jest 

równoznaczne  z  utratą  sił,  gdy  w  innych  miejscach  fenomen ten  nie  występuje, 

oznacza to, że nasz dom opanowały siły ciemności, zmęczenia czy choroby. Wiele 

osób z natury pogodnych zauważa także inną sytuację, np. po powrocie do domu 

wstępuje w nie  agresja  i  skłonność  do kłótni.  Tutaj  zamieszczam inne przykłady 

działania energii negatywnych:

• w mieszkaniu masz napady agresji a na zewnątrz jesteś miłą  i spokojną osobą

• w domu masz złe myśli lub depresje a na zewnątrz ich brak

• odwiedzając jakies miejsce, czujesz naglą słabość lub przejmujące zimno

• masz problemy z koncentracją lub z podjęciem konkretnej decyzji

• zawsze  lub  często  w  danym  miejscu  pojawia  się  nieśmiałość,  kłopot 

w stosunkach z innymi ludźmi

• w jakimś miejscu odczuwasz niepokój, strach, ogólne złe samopoczucie

Temat okadzania jest znany od czasu istnienia ludzkości, kiedyś zajmowali się tym 

tylko szamani, czarownice, kapłani. Dziś nasza świadomość zmieniła się i wiele osób 

korzysta z tej starej wiedzy w życiu codziennym.  Z mojej książki pt. “Magia” znasz 

działanie  różnych roślin  magicznych i  warto  wrócić  do tej  wiedzy,  by  wybrać  te 

rośliny,  które  w  danym momencie  są  dla  Ciebie  najkorzystniejsze.  Można  także 

eksperymentować z duszami spalanych roślin, tak jak omówiłam to w moich dwóch 

filmach na YouTube i  obserwować naszą  na nie  reakcję  i  ich działanie na nasze 

otoczenie czy naszą aurę.

Kadzidła lub bardziej powszechne kadzidełka są mieszankami ziół, aromatycznych 

żywic,  kory,  drewna,  owoców  i  kwiatów.  Od  wieków  spalane  były  jako  forma 

ochrony  przed  złymi  duchami  lub  służyły  oddawaniu  czci  bóstwom.  Ich  zapach 
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zakreślał  świętą  przestrzeń.  W  świątyniach  kadzi  się  przez  sypanie  kadzidła  na 

rozżarzone  węgle  kadzielnicy.  Tradycja  palenia  kadzidła  kojarzona  jest  ze 

Wschodem, jednak obejmuje swym zasięgiem cały świat. 

Popularne, tanie kadzidełka, które możemy kupić w każdym sklepie indyjskim czy 

chińskim,  nie  są  warte  swojej  nazwy.  Ich składniki  często  zawierają  syntetyczne 

substancje zapachowe, które mogą drażnić śluzówkę nosa i zamiast przyjemnych 

doznań  powodować  alergiczny  katar.  Często  woń  takiego  specyfiku  ma niewiele 

wspólnego  z  atrakcyjnymi  zapachami  opisanymi  na  opakowaniu.  Dotyczy  to 

szczególnie indyjskich kadzideł pakowanych w kolorowe folie i sprzedawanych na 

straganach za 2-3 złote. Od wieków kadzidło było synonimem bogactwa, i tak jest 

do  dzisiaj,  bo  dobre  kadzidło  jest  niestety  drogie,  a  jego  zapach  jest  niezwykle 

subtelny.

Dlatego zalecam rozsądne zakupy. Lepiej kupić jedno dobre kadzidło, niż  dziesięć 

tańszych złej jakości. Warto także zapoznać się z zielnikiem i nauczyć samodzielnego 

zbierania roślin magicznych. Idealną rośliną, która rośnie w naszym kliemacie jest 

bylica  pospolita  Artemisia  vulgaris  L.  Łato  ją  rozpoznać,  zebrać  i  ususzyć. 

Nieoceniona w swoich właściwościach, podstawowa roślina czarownic i szamanów. 

Ma wspaniałe działanie oczyszczające a także całą gamę innych zastosowań, w tym 

ułatwienie  podróży  astralnych,  transów.  Jest  ulubiona rośliną  kobiet,  gdyż  leczy 

i  harmonizuje  organizmy  żeńskie,  stąd  znana  jest  także  jako  typowa  miotełka 

czarownicy ;-))

Mieszanki do okadzania mieszkania,  czyli  suszone zioła i  żywice,  przechowujemy 

w suchym miejscu,  najlepiej  w drewnianych  skrzyneczkach,  by  zachowały  swoje 

właściwości. Uwaga – mieszanki chronimy przed szkodliwą energią, czyli trzymamy 

je  w  największej  możliwej  odległości  od  telewizora,  radia,  komputera,  innych 
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urządzeń i gniazdek elektrycznych.

Zastosowanie:

Zapalamy  mieszankę  przy  pomocy  zapałki  lub  zapalniczki.  Gasimy  po  kilku 

sekundach i pozostawiamy ją w formie dymiącej na 5 – 10 minut. Jako podstawa 

pod mieszankę może służyć kamienna płyta lub metalowa miseczka. Najlepsza jest 

stal nierdzewna lub płyta lub miseczka z granitu, piaskowca czy marmuru. Przed 

użyciem ziół lub mieszanki należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie. Na jeden 

raz stosujemy 1 do maksymalnie 2 płaskich łyżeczek do herbaty.

Ważne: w niektórych mieszkaniach, szczególnie tych wypełnionych złą energią lub 

w czasie atmosferycznego niżu, mogą wystąpić problemy z zapaleniem mieszanki. 

Proszę ułożyć wówczas z zapałek (odcinając główki z siarką) małą piramidę lub stos 

i dopiero na nim umieścić mieszankę. Najpierw podpalamy piramidę, co ułatwi nam 

ogrzać zioła.

Przy  żywicach:  najpierw  zapalamy  naturalny  węgiel  drzewny,  a  następnie 

posypujemy  go  żywicą.  W  sklepach  ezoterycznych  można  kupić  tzw.  węgiel  do 

kadzideł,  tzw.  węgiel  trybularzowy,  zapalamy  go  (trzymając  zapalniczkę  przy 

brzegu)  a  węgiel  zacznie  się  żażyć.  Wówczas  kładziemy  go  na  miseczce 

i posypujemy rośliną. 

Dla  bardziej  pomysłowych  -  palenie  żywicy  w  pojemniczku  po  świeczce  tzw. 

podgrzewaczu 
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forma oczyszczania wymaga ogromnej koncentracji na tym, co pragniemy osiągnąć. 

Oczyszczanie  jest  bowiem jedną z  form rytuałów magicznych.  Nikt  nie  powinien 

nam  przeszkadzać  i  wszelkie  urządzenia  elektryczne  w  tym  telefon  komórkowy 

powinny  zostać  na  czas  oczyszczania  wyłączone.  Jeśli  ktoś  przeszkodzi  nam 

w trakcie pracy oczyszczającej, wówczas należy całą czynność powtórzyć od samego 

początku. Różne formy oczyszczania można łączyć,  gdyż uzupełniają się wzajemnie.

Formy dzwonków

            zdjęcie http://www.steinklang.de - STEINKLANG  Obertoninstrumente
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Dzwonki tybetańskie 

Używane do rytuałów tybetańskich lub do oczyszczania pomieszczeń, w tantrze do 

przyciągania  energii  kosmicznych  i  rozprowadzania  ich  w  naszym  otoczeniu, 

aktywowania dobrych energii np. w Feng Shui.

Dzwonki do ręki 
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Moj  Drogi  Czytelniku,  kolejnym  rodzajem  dzwonkow  są  tradycyjne  srebrne, 

mosiężne lub miedziane, a nawet złote dzwonki do ręki, które każdy z nas urodzony 

w tradycji  katolickiej,  zna np.  z  obrządków Mszy  świętej.  Takie  dzwonki  można 

wspaniale  wykorzystać  do  oczyszczania  pomieszczeń  i  aktywacji  pozytywnych 

energii.

Niezastąpione dzwonki wietrzne

Mój Drogi Czytelniku, te dzwoneczki znasz z pewnością z Feng Shui, gdzie od setek 

lat  moją  swoje  tradycyjne  użycie,  aktywując  pozytywne  energie.  Te  dzwoneczki 

mogą  mieć  różne  formy,  od  zwykłych  prostych  bambusowych,  do  metalowych 

w  wyrafinowanych  kształtach.  Oczywiście  takie  dzwoneczki  można  wykonać 

własnoręcznie.

  zdjęcie dzwonków robionych ręcznie http://www.hamburg-trade.de - Handel & EDV Dienstleistungen

Dzwoneczki  lub  girlandy  z  drewna  czy  elementów  naturalnych  mają  niezykle 

pozytywne energie, gdyż wykonujemy je ze znalezionych własnoręcznie drobiazgów, 
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nie mają żadnych energii obcych, w przeciwniećstwie do tych kupionych w sklepie, 

które wędrowały do nas z Chin i zbierały energie różnych osób. Dodatkowo własne 

dzwoneczki mogą zawierać materiały przyniesione z miejsc mocy, czyli tzw. miejsc 

pozytywnych. Ich energia wówczas wypełnia nasze otoczenie, jakby promieniując na 

to, co dookoła nich.
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Zdjęcia na drewnianym tle http://www.holzundfarben.de Vera Gold, 

poniżej  http://www.machwerkstatt.de  machwerkstatt Ch. Sachadä

 

  
Zdjęcia http://www.machwerkstatt.de  machwerkstatt Ch. Sachadä

Te dzwoneczki prezentowane powyżej - można wykorzystać do inspiracji :-))
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zieleni. Jak widzisz Mój Drogi Czytelniku, temat wyposażenia mieszkania i doboru 

kolorów jest niezwykle ważny i ma ogromne zastosowanie w pracy energetycznej 

i magicznej.

Warto także wykorzystać moc koloru czerwonego, który znasz już z moich artykułów 

na temat Feng Shui. Jeśli pragniesz aktywować jakąś sferę w Twoim mieszkaniu np., 

strefę  miłości,  wówczas umieszczasz w niej  elementy w tym kolorze.  Jeśli  Twoje 

okno znajduje się na przeciwko drzwi to również by uniknąć utraty energii, warto 

umieścić na parapecie coś w kolorze soczystej czerwieni. 

Źródło http://polki.pl/

Zdjęcie przedstawia sfery Feng Shui. Jest to tzw. siatka Baqua. 
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Rozdział - VIII - Piramidy energetyczne, kryształy, spirale DNS

Naturalne kryształy 

Naturalne  kryształy  np.  kryształ  górski  mają  niezwykle  pozytywne  wibracje 

i  wspaniale  usuwają  negatywne  energie  w  naszym  otoczeniu  i  wypełniają  nasze 

cztery kąty świetlistą, czystą i przyjazną energią. W każdym pomieszczeniu powinny 

znaleźć się 3-7 średniej wielkości (3-4 cm) kryształy górskie, które raz w tygodniu 

należy umyć pod zimną bieżącą wodą bez dodatku jakichkolwiek środków myjących 

a  następnie  wystawić  na  1-2  h  na  działanie  promieni  słonecznych.  W  okresie 

pochmurnym  lub  zimowym  można  położyć  kryształy  pod  dobrze  rozrośniętym 

krzewem lub drzewem. W ten sposób kryształy odnowią swoją energię. Ze względu 

na wiele pytań, które otrzymałam w listach pragnę dodać, że temat oczyszczania 

kamieni szlachetnych dokładnie omówiłam w mojej książce pt. „Magia” i nie widzę 

sensu powtarzania tych informacji w tym miejscu.

Piramidy energetyczne 

To  specyficzna  forma  pracy  energetycznej.  Wiedza  na  temat  piramid  jest  tak 

rozległa i w części nadal niezbadana, że nie sposób omówić jej dogłębnie w formie 

jednego rozdziału, dlatego jeśli Mój Drogi Czytelniku ta forma spotka się z Twoim 

szczególnym zainteresowaniem, to polecam sięgnąć także do innych książek, które 

dokładnie  omawiają  ten  temat.  W  tym  miejscu  pragnę  tylko  podkreślić,  że 

stosowanie  piramid  i  piramidek  energetycznych  we  własnym  mieszkaniu  jest 

niezwykle korzystne i wspaniale wpływa na zdrowie, rozwój duchowy a także zwykłe 

procesy  magazynowania  owoców,  warzyw  czy  wody  źródlanej,  gdyż  piramidy 

utrzymują świeżość pożywienia.
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Spirale DNS

Mój Drogi Czytelniku, ten rodzaj aktywatorów pozytywnej energii z pewnością znasz 

z  Feng  Shui.  To  spirale,  które  zawieszamy  w  różnych  miejscach  w  naszym 

mieszkaniu, jeśli pragniemy wzmocnić energię danej sfery. 

Feng  shui  (czyt.  'fuŋ  szłej'  ?/i,  dosłownie  wiatr  i  woda)  –  starożytna  praktyka 

planowania w celu osiągnięcia zgodności ze środowiskiem naturalnym. Tradycyjne 

feng shui w starożytnych Chinach obejmowało ogólny rozkład miast, wsi, budynków 

mieszkalnych i gospodarskich. Bywa nazywane geomancją, bo obejmuje także takie 

zagadnienia,  jak ochrona budynków przed złymi duchami czy wpływ kształtu na 

otoczenie.

Żeby dokładnie oddać pierwotne znaczenie, trzeba zrozumieć symbolizm:

wiatr, którego nie można zobaczyć - niewidzialne

woda, której nie można uchwycić - nieuchwytne

Stąd fēng shuǐ = (Życiowa siła/istota, która jest) niewidzialna i nieuchwytna

Zasada yin i yang

Koncepcja yin i yang to pierwsza zasada feng shui. Początkowo yin i yang oznaczały 

zacienioną (yin) i  nasłonecznioną (yang) stronę wzgórza. Yin klasyfikuje się jako 

żeńską zasadę natury,  tym samym uznaje się  ją za bierną i  słabą,  yang zaś jako 

zasadę męską; aktywną i silną. Model yin/yang używa się do wyjaśniania struktury 

i ładu wszechświata oraz zachodzących w nim zmian. Wszelkie interpretacje na tym 

polu cechuje niezwykłej skali alegoryka, głębia i wnikliwość w naturę rzeczy. 

Według tej koncepcji yin dąży do yang i odwrotnie. Przykładem może być palenie się 

ognia. Na początku najczęściej mamy mały ogień (yin) który z czasem się powiększa, 
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staje się  bardziej  yang.  Gdy brakuje mu jednak paliwa zaczyna gasnąć stając się 

ponownie coraz bardziej yin, aż do całkowitego zaniknięcia.

Siatka bagua, którą zamieściłam wcześniej, jest podstawą planowania w feng shui. 

Jest to oktagon podzielony na 8 równych części. Każdy przedstawia inną dziedzinę 

życia.

Spirale DNS umieszczamy w tej sferze naszego mieszkania lub biura, którą chcemy 

aktywować. Ważne, jeśli mieszkamy tylko w 1 pokoju to również należy go podzielić 

wg  powyżej  wskazanej  siatki.  Zawsze  wejście  wyznacza  początek  i  to  wg  niego 

koncentrujemy  się  wyznaczając  sfery.  Nawet  najmniejsze  pomieszczenie  można 

w ten sposób zaplanować. 

Źródło incensetibet.ch

Spirala DNS ma niezwykłe pole energetyczne, dlatego nie wieszamy jej nad łóżkiem, 

gdyż aktywna energia może czasami przeszkadzać i powodować bezsenność. Jeżeli 
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jednak  w  jakimś  miejscu  potrzebujemy  inspiracji,  siły,  aktywności  to  jest  ono 

odpowiednie dla takiej spirali.

Rozdział - IX - Woda

Ta  niezwykła  boska  ciecz  ma  wspaniałe  właściwości  oczyszczające  i  aktywujące. 

W  wielu  moich  filmach  i  artykułach  podkreślam  zbawienny  wpływ  kąpieli  np. 

w czasie  ataków energetycznych czy innej formy kradzieży energii.  I  tak właśnie 

wodę można wykorzystać by usunąć to wszystko, co ciemne, brudne, negatywne i to 

w znaczeniu zwykłego sprzątania, jak i w praktyce usuwania złych energii. 

Użycie  wody  w  celu  energetyzowania  pomieszczeń  może  mieć  różne  formy.  Od 

spryskiwania  na  energetyzowaną  cieczą,  praktyka znana  z  obrządków przejętych 

przez  kościół  katolicki,  patrz  woda  święcona,  kropidło.  Wodę,  którą  pragniemy 

wykorzystać  do  energetyzowania  pomieszczenia  należy  wcześniej  odpowiednio 

przygotować.  Można skorzystać  z  wody źródlanej,  którą  przywieźliśmy z  miejsca 

mocy pozytywnych lub wykonać wodę kryształową z  kryształów górskich.  Do 1  l 

wody wkładamy 2 duże kryształy górskie,  wielkości 3-5 cm lub 100 g maleńkich 

naturalnych  kryształów  górskich,  które  są  przeznaczone  do  tworzenia  wody 

kryształowej. Odstawiamy pojemnik na 1-6 h na działanie energii słonecznej i nasza 

woda jest gotowa. Można tworzyć także wodę księżycową, wystawiając pojemnik na 

działanie  światła  księżyca  2-3  dni  przed  pełnią  lub  w  samą  pełnię.  Taką  wodę 

możemy  przechowywać  przez  kilka  dni  w  ciemnym  i  chłodnym  miejscu 

w towarzystwie kryształów górskich lub kwarcy różowych i wykorzystać ja kilka razy 

do spryskiwania pomieszczeń lub rozstawiając w maleńkich miseczkach szklanych 

w kątach każdego pokoju na jeden dzień. Woda ściąga energie negatywne i wysyła 

pozytywne.  Po użyciu należy wylać ją do kanalizacji,  nie podlewamy taką zużytą 
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wiedziałam, że to nie  przypadek tym bardziej,  że ten rytuał  już następnego dnia 

przyniósł zaskakujący rezultat. Nie było jednak tak różowo, wiedziałam, że ja jak 

i moje otoczenie, mieszkanie jest obciążone negatywną, nagromadzoną przez ponad 

rok energią. Wiedziałam to, czułam a po za tym jak wytłumaczyć ciągle psujące się 

różne rzeczy i  urządzenia w domu, praktycznie codziennie coś,  choćby drobiazg, 

który czasem tak naprawdę nie  miał  prawa się  popsuć.  Ciągle  tylko wydatki  raz 

większe, raz mniejsze, ciągle coś. Poprosiłam wtedy Marię o analizę. Nastawiłam się, 

że za około 15 dni ją otrzymam i tak starałam się nie myśleć o tym, choć nie było 

łatwo.  Kiedyś  nagle  w  godzinach  południowych  zachciało  mi  się  strasznie  spać, 

położyłam się wiec na chwilkę i wtedy przyszedł sen… śniłam, ze przyszła do mnie 

moja była, wspaniała przyjaciółka, ale we włosach długich lecz nie czarnych a jasny 

blond,  zdziwiłam  się  nic  nie  rozumiejąc,  zaprosiła  mnie  do  stołu,  usiadłyśmy. 

Rozmawiałyśmy i dyskutowałyśmy, dziś już nie pamiętam o czym, nagle obudziłam 

się.  Odruchowo podeszłam do komputera sprawdzić  pocztę  e-mail  i  ku mojemu 

przeogromnemu zaskoczeniu czekała na mnie w skrzynce od jakiś 30 minut analiza 

od  Marii,  teraz  wszystko  stało  się  jasne.  Zrozumiałam,  że  powinnam  skorzystać 

z oczyszczania sfery finansowej i tu nastąpiło kolejne zaskoczenie. Po tym rytuale 

wszystko jakby w mgnieniu oka zatrzymało się. Nagle nic już się nie psuło, przestały 

dopadać  nas  niespodziewane  wydatki  na  przedziwne  cele.  Wszystko  stanęło 

w  miejscu.  Od  tamtego  czasu  systematycznie  palę  różne  świece,  oczyszczam 

i energetyzuję minerały i  różne magiczne kamienie, a także mieszkanie, amulety, 

przeprowadzam  rytuały  po  których  zawsze  obserwuję  choć  drobne  zmiany  na 

lepsze. Moimi codziennymi przyjaciółmi stali się Aniołowie, z którymi codziennie 

rozmawiam, proszę ale i dziękuję. Magiczne ołtarzyki ozdabiają mój dom a ziołowe 

kadzidła  wprowadzają  odpowiednio  magiczną  i  niezwykłą  atmosferę…  Mój 

światopogląd, podejście do wielu spraw, ludzi i zwierząt zmieniły się niesłychanie, 

potrzeby jak i spostrzeganie tego co posiadam, to niesamowita zmiana na lepsze. 

Mimo,  że  moja sytuacja  zaczęła  zmieniać się  dokładnie  krok po kroczku,  jestem 
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wciąż  cierpliwa  i  wierzę,  że  będzie  dobrze  a  potem  wręcz  wspaniale.  To  dzięki 

mojemu  podejściu,  wierze,  współpracy  z  siłami  nadprzyrodzonymi  i  sile  dobra. 

Kiedyś  będąc  w  takiej  trudnej  finansowej  sytuacji  byłabym  załamana  a  dzisiaj 

jestem  szczęśliwa,  cierpliwa  i  pełna  wiary  w  lepsze  jutro.  Ponad  mą  radość 

i  szacunek  dla  życia  zdobyłam  jeszcze  jedno,  świadomość  że  jestem  kimś 

niezwykłym, także pod względem magicznym… 

Droga Mario teraz kilka informacji dla Ciebie, nie trać swej wartościowej energii ze 

względu na jakieś zarozumiałe i złośliwe osoby. Jeśli ktoś poddaje pod wątpliwość 

twą wiedzę to najwyraźniej nie zasługuje by ją czerpać od Ciebie a sposób w jaki ją 

przekazujesz jest idealny dla wszystkich, którzy Cię szanują, cenią i kochają.  Nie 

zwracaj na to uwagi.  Pamiętaj  ilu ludziom pomagasz i  jesteś im potrzebna a nie 

wszyscy Twoi słuchacze są tacy światli i wszechwiedzący jak co niektórzy krytycy….

Jeśli  masz ochotę także możesz opublikować tę  informacje  jako Łarisa.  Wolę po 

prostu zostać anonimowa dla czytelników.

V - Renata

Ja,  jak  zwykle  wszystko  na  ostatnią  chwilę...  Miałam  już  dawno  opisać  moje 

doświadczenia i przeżycia, ale odkładałam to na … Potem... Aż czas minął... I jak 

dziś zobaczyłam, ze termin został przedłużony, poczułam, że to jakby znak dla mnie, 

że mam w końcu siąść i napisać...więc piszę. Nie mam nawet pojęcia czy to będzie 

na temat, ale jakoś tak od początku czułam, że muszę się tą historią podzielić z Tobą 

i być może z innymi.
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Niedawno wprowadziliśmy się do nowo wybudowanego domu, gdzie wszystko było 

nowe,  świeże...  Nie  przesiąknięte  żadnymi  energiami,  emocjami  a  jednak  nie 

czuliśmy się w tym domu dobrze...  Ani  ja,  ani  dzieci  -  jedynie mąż na początku 

niczego dziwnego nie odczuwał... Zaczęły się problemy z nauką dzieci w szkole, ja 

zaczęłam chorować... Za jakiś czas mąż stracił pracę.... Wszystko zaczęło nam walić 

się  naraz  na  głowę...  To  wszystko  działo  się  na  przełomie  kilku  miesięcy.  Moja 

choroba  pogłębiała  się  (RZS)...  Doszło  do  tego,  że  nie  mogłam  już  wstawać 

z łóżka...  Podniesienie nawet łyżki było nie wykonalne...  I w końcu szpital.  I tam 

zaczęłam  analizować  co  się  mogło  takiego  stać,  że  to  wszystko  tak  na  raz  nas 

dopadło?  … Co  się  zmieniło?...  Jedyne  co  mi  przychodziło  na  myśl...  To  dom... 

Pytałam  ludzi  czy  w  miejscu  gdzie  stoi  nasz  dom  nie  wydarzyło  się  nic  złego 

w przeszłości, ale nikt nic nie słyszał o żadnych złych historiach...

Wróciłam do  domu...  T  tak  leżąc  na  łóżku,  patrzyłam na obraz,  który  nad  nim 

wisiał...  Obraz, który dostaliśmy od jednego ze znajomych. Był to duży obraz, na 

którym, na ognisto czerwonym tle stały tysiące krzyży, z ukrzyżowanymi na nich 

ludźmi... I wtedy do mnie dotarło, że artysta ( właśnie ten znajomy ) przelał w ten 

obraz całe swoje cierpienie, smutki, żale...  Byłam pewna, że to właśnie ten obraz 

miał w sobie te złe emocje, które zaczęły nas otaczać. Oddaliśmy obraz, wyjaśniając 

po  krotce  swoje  motywy.  Mieszkanie  gruntownie  wysprzątaliśmy,  okadziłam 

kadzidłem i szałwią... (Wcześniej to nie pomagało) i może ktoś nie wierzyć, ale od 

tamtej  pory  wszystko  zaczęło  się  lepiej  układać...  Syn  jako  tako  radzi  sobie 

w szkole,  mąż dostał  pracę -  nawet lepszą, a moja choroba -  choć właściwie nie 

uleczalna  –  zniknęła...  Jedyne  co  pozostało  to  niechęć  do  obrazów,  które  są 

oryginalnymi pracami artysty... Za dużo w nich emocji i uczuć... To jedna historia...

Druga to  powtarzająca się  już drugi  raz  sytuacja  w moim życiu,  która  ma mnie 

czegoś nauczyć... A ja mimo, że to wiem, odrzucam ją i ściągam negatywne energie..
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Tu może bez zbytnich szczegółów, bo to zbyt osobiste i dlatego też może być troszkę 

chaotyczne i niezrozumiałe, ale postaram się tak skrótowo to opisać. Czuję, że jest 

coś, co powinnam w życiu zmienić, coś zrobić... Bo nie bez przyczyny dzieje się to 

samo, co 8 lat temu... Taka sama sytuacja, ten sam scenariusz...

Chodzi o to,  że czuję,  że powinnam, że muszę odejść od męża, bo niszczy mnie, 

dzieci,  podcina  skrzydła,  uzależnia  od  siebie,  znęca  się  psychicznie...  Los, 

wszechświat, daje mi sposobność, daje możliwość, żeby się uwolnić, a ja drugi raz 

się wycofuję bo nie myśląc o sobie, nie chce krzywdzić tego, który krzywdzi mnie... 

Wiem,  że  zostanę  za  to  ukarana...  Już  to  odczuwam...  Brak  energii,  wiary 

w siebie...  Nie  wiem jak  to  przerwać...  To samo działo  się  właśnie 8 lat  temu... 

Zatoczyłam krąg  i wróciłam w to samo miejsce i znów nie poszłam dalej.. 

I to chyba moje pytanie do książki... Jak przerwać ten powtarzający się cykl? Jak 

uwolnić się od poczucia winy? I nie pozwolić, żeby złe energie nas za to karały?

Muszę jeszcze dodać, że nie jest tak, jak to by może wynikało z tego listu,  że ja 

jestem tylko ciągle  pod wpływem tych  negatywnych energii...  Tak nie  jest,  choć 

muszę przyznać, że ostatnio właśnie coraz częściej czuję się ociężała, przytłoczona... 

Brak mi energii, ale są i dobre energie, które staram się wprowadzać w moje życie... 

Choćby  oglądnie  Twoich  filmików Mario...  One dodają  mi  wiary,  chęci  do  życia 

i siły... Uśmiecham się tak często jak mogę, dziękuję za każdą dobrą rzecz, za każdą 

szczęśliwą  chwilkę,  którą  uda  mi  się  przeżyć...  Otaczam  się  kolorami,  pięknymi 

kwiatami, kamieniami i kryształami, z których czerpię moc i siłę... I staram się być 

radosna....  To  właśnie  pomaga mi  przeganiać  tą  złą  energię,  która  mnie  czasem 

całkiem chce zniewolić...  Ten list w pewnym stopniu jest jak terapia.  I jeśli nie jest 

na  temat,  to  chociaż  pomógł  mi  wyrzucić  z  siebie  nadmiar,  właśnie  tych  złych 

emocji... Smutnych myśli. Renata                                                                             
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Odpowiedź od Marii Bucardi:

Jeśli nasz głos wewnętrzny cały czas pokazuje nam, że nie można w ten sam sposób 

iść  dalej,  trzeba  słuchać  i  podjąć  decyzję.  Nie  trzeba  od  razu  kończyć  związku, 

można zacząć od usuwania złych energii  z  pomieszczeń a także energetyzowania 

własnej osoby. Tutaj pomocne będą rozmowy z Aniołami oraz rady zawarte w tej 

książce. Często gdy my sami się zmieniamy to nasz partner także automatycznie się 

zmienia i związek ma szansę na nowo rozkwitnąć. Można także stosować rytuały 

z  moich  książek  „Magia  miłosna”  oraz  „Rytuały  miłosne”  by  znów  polepszyć 

wibracje.  Często  zmiana  partnera  to  tylko  ucieczka,  lepiej  przepracować  dany 

problem.

VI - nauroczysku

Wszystko  w  moim  życiu  nagle  zaczęło  się  sypać.  Tak  bez  powodu.  Miesiące 

poprzedzające  ten  tragiczny  okres  były  zdecydowanie  sielskie,  bez  zmartwień, 

rozterek i kłopotów. Wszystko, za co się łapałam układało się wedle mojej myśli. 

Zaczęło się całkiem niewinnie. Stłukłam ulubiony kubek. Następnie uschły mi dwa 

kwiatki, zdechła rybka, kocica przegryzała jedyną ładowarkę do telefonu. A to był 

dopiero  początek.  Przez  "przypadek"  w  akwarium  wylądował  mój  aparat 

fotograficzny,  telefon  i  mp3,  komputer  odmówił  posłuszeństwa  a  ja  dostałam 

przymusowy bezpłatny urlop w pracy. "Co się dzieje?" - zachodziłam w głowę. Ale to 

niestety nie był koniec moich kłopotów. W samochodzie poszedł pasek rozrządu, 

znajomi przestali  ze mną rozmawiać  a w moje ręce wpadł  list  od komornika na 

pokaźną kwotę. Syn się permanentnie rozchorował a mąż potłukł prawie cały serwis. 

Tego  już  było  za  wiele.  To  nie  był  już  zwykły  pech  -  to  był  istny  zlot  pecha 

i  negatywnych  energii.  Siadłam  więc  i  zaczęłam  się  zastanawiać  co  zrobić  by 

szczęście powróciło do mojego domu. Wedle prawideł trza najpierw odprawić złe 

a  dopiero  później  przyciągać  dobre.  Wzięłam się  więc  za  sprzątanie  mieszkania 
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