
 
 
 

Manuskrypt z Ogońca 
Wspomnienia czarownicy 

 
 

Wstęp 
 

 Uwaga redakcyjna, egzemplarz tekstu, który trzymasz w rękach jest przepisem stworzonym z 
inicjatywy Programu Ochrony Wiedzy Ludowej podjętego przez katedrę Magii Pierwotnej Uniwersytetu 
Messyńskiego. Tekst choć wierny w treści został poprawiony gramatycznie i ortograficznie, a także 
pogrupowany w rozdziały dla łatwiejszego zrozumienia. Oryginalny tekst znajduje się na Uniwersytecie 
Messyńskim. Dziękujemy za uwagę. 
 

Najsampierw powiem, że nie wiem jak się pisze mądre książki, większość życia bez nich się obywała. 
Nie wiem też jak ładnie składać słowa, jak bardowie prawią, ale wiem o czym piszę i wiem po co. Jestem 
Kalina, córka Brany z Jagnięty znaku Dołęga, całe moje życie parałam się jedną sztuką, tę samą co moja 
mateczak i jej mateczka przednią, lecz teraz stara jestem, a moje własne łono suche i bez życia. Nie mając córki 
nie mogłam spełnić świętego obowiązku nauki. Więc piszę te słowa, w nadziei, że moja spuścizna zostanie 
uratowana w ten sposób. 

Jeśli czytasz te słowa z ciekawości to obchodzisz mnie tyle co zeszłoroczna kra na Kramaicy. Jeśli 
jednak chcesz się czegoś nauczyć, to najsampierw zapytam Cię dziecko, czy na pewno tego chcesz? Droga 
wiedźmy, guślarza, czy czarownika nie jest łatwa, ani miła. Ludzie będą wyśmiewać Twe rytuały i praktyki, 
będą pukać się w czoła i spluwać pod buty na Twój widok, bo w dzisiejszych czasach mędrca szkiełko i oko oraz 
widowiskowe strzelanie ogniem z zadka więcej warte jest niż babcina mądrość. Ale wiec, że kiedy krowa nie 
będzie chciała dać mleka, kiedy poród okaże się trudnym i kiedy zmorze choroba na którą lekarzyny rozkładają 
bezradne łapska wtedy będą walić do Ciebie drzwiami i oknami. 

Oj tak, przyjdą, przyjdą i wiela ich będzie, bo choć dużo już ludziska wiedzą o świecie to jeszcze nie 
rozumieją jak wszystko działa, choć chcą udawać że jest inaczej. Właśnie tego chcę Cię nauczyć, pokazać to 
czego jeszcze nie odkryli mędrcy i czego się boją, bo nie ma swej nazwy, ni szufladki w ich bibliotekach. We 
wszystkim tym jest moc, potężna, straszna i niezrozumiała. Nie powiem Ci co i dlaczego działa, łeb by tylko od 
tego popękał, a i ja sama nie wiem. Pokażę Ci tylko jak działa i jak tego użyć. 

Bo nie można zaprzeczyć, że działa. Odkąd ludziska pamiętają jest tak, a nie inaczej i żaden nie wie 
dlaczego, ale tak jest i tyle. Z tego co mi mateczka mówili, a i na moją głowę, to ludzie zawsze wiedzieli, że jest 
coś więcej niż tylko my i nasz światek. Bogowie i duchy, stwory z lasów, wszystko było z nami od zawsze i 
główkowaliśmy, jak to działa i czy ja też tak mogę. No i z tego czy ja też tak mogę wzięły się wiedźmy. Ich siła 
była sekretach, w prostych słowach i gestach, które poruszały czymś pierwotnym i straszniejszym. Ich śpiew 
wyciągał licho z lasów i płoszył chochliki z domów, ich dotyk leczył lub nakładał klątwy. Wtedy były potężne, 
lecz z czasem świat zapomniał i się od nich odwrócił, ale wiedźmy i czarownicy wciąż są. 

Przy okazji, będę mówić głównie o wiedźmach, bo i więcej jest kobiet w naszej profesji, ale nie martw 
się kochaneczku, jeśli masz włócznię Modwita zamiast kielicha Matki Natury to nic złego, moc przyjdzie tak 
samo i tak samo będziesz musiał sobie z nią poradzić. 

No, pamiętaj też, że co tu piszę to są tylko wspominki jednej, skromnej wiedźmy. Jeśli jakimś cudem te 
kartki zawędrują do Tryntu, czy dalej do Wergundii i licho leśne wie gdzie indziej to pewnie będą jakoweś zioła, 
obrzędy i zabobony których ja nie znam. Zatem dowiaduj się ile możesz, eksperymentuj z ziołami, ale uważaj co 
i komu podajesz! Uwierz kiedy Ci powiem, że ludzie nie przyjmują „myślałam że będzie inaczej” jako 
wymówkę po wywołaniu ataku rozwolnienia na weselu kniaziówny. Więc uważaj co ważysz i komu podajesz, 
oraz jakie siły wzywasz. Bo nasza sztuka czasem może wydawać się nie groźna, ale tańczymy z ogniem, a on 
jest potężny i nieokiełznany, nigdy nie wiesz kogo pożre. 

Tyle na początek, jeśli dalej chcesz to robić to pewnie masz coś nietakt z głową, ale szanuję że się w to 
pchasz. Postaraj się więc zrozumieć co czytasz i może kiedyś będzie z Ciebie wiedźma. 

 
 



 
Droga Wiedźmy 

 
 
Więc pewnie się głowisz czym jest ta cała Moc, co? Nie martw się ja też się zastanawiałam i wciąż do 

końca nie wiem, bo w sumie o to chodzi, ale po kolei. Magowie mówio o różnych rzeczach, Żywiołach, które 
składają się na wszystko co jest, Manie, sile co pozwala używać mocy tych Żywiołów i innych tego typu 
rzeczach. I mają zapewne rację, ale dla nas jest to mało ważne, bo dla nas ważne jest to, że po prostu coś jest. 

Zatem wbij sobie do łba, że zawsze jak coś się dzieje, pali się drewno, pada deszcz, osuwa się ziemia, 
czy nawet jak Twój tatko pieli, zawsze w tym jest moc. Ona towarzyszy wszystkiemu co jest, może nawet tym 
porusza, ale tego nie wiemy, bo tego nie widać. Widzimy że najpierw jest kłoda, a jak ją podpalić to kłoda 
powoli ziemia się w ogień, więc energia drewna przemienia się w energię ogni. To czego nie wiemy to czy 
drewno spala się bo jego energia zmienia się w ogień, czy może jego energia ziemia się w ogień bo się spala. 
Tak, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to to samo, ale jest tutaj duża różnica i mądre głowy z 
uniwersytetów dumają nad tym odkąd powstały te ich szkółki. Jak dla mnie to tracą czas, ale ja jestem tylko 
głupią staruchą. 

Nie zmienia to faktu, że skoro moc jest obecna przy spalaniu drewna to logiczne jest, że można użyć 
mocy do odtworzenia tej i innych przemian, nie? Ale to jest trudne, a po za tym jak chce się spalić drewno to 
nielza magii tylko krzesiwa. Ale moc jest też w chorobach i w tych co ozdrowieli, zatem taką przemianę można 
by też odtworzyć, prawda? 

Wiedźmy wiedziały to od samego początku. Chodząc po lasach zauważyły moc w roślinach i użyły jej 
by wyleczyć choroby i pomóc kobietom rodzić, lub by zatruć tych co nastawali na ich rodziny. Ale siła była też 
w innych rzeczach. Były stwory żyjące po lasach, co się z niej zrodziły i pluły na wszystkie strony i wreszcie 
byli sami ludzie, którzy mają tę siłę w sobie. Pierwsi czarownicy i wiedźmy rozumieli to wszystko bez nazw i 
ścisłych zasada, wiedzieli, że jest coś i że po to coś mogą sięgnąć. Ba! Że muszą po to sięgnąć! W końcu jak 
bronić się przed utopiami czy inną zarazą? Jasne, silna młodzież z toporkami w łapach czasem wystarczy, ale 
czasem licho wraca, czasem choroba jest zbyt zażarta. Wtedy trzeba było i wciąż trzeba użyć mocy. 

Jak mówiłam ta jest we wszystkim co nas otacza, jest jej więcej lub mniej, ale jest mimo to i chce by 
wprawić ją w ruch. No ale właśnie, wprawić w ruch, nie użyć. Moc zawsze będzie starała się uciec spod Twojej 
ręki, a i w nas samych jest jej mało i jak się ją zabierze to może jej zabraknąć. Dlatego szukamy mocy w 
roślinach i ziołach, dlatego też zaklinamy ją w kształty i amulety, bo wiemy, że moc lubi przez nie płynąć i w ten 
sposób sama wypełni to co zrobiliśmy. Zatem nasza sztuka polega na oszukaniu mocy, na sprawieniu, by sama 
zrobiła to co chcemy bez specjalnego manipulowania nią. 

To jest łatwiejsze niż używanie jej w czystej postaci, ale wymaga czasu, bo trzeba przygotować 
wszystkie czary i nie można od tak sobie użyć ich kiedy akurat nam się uwidzi. Nie, sztuka wymaga czasu i 
szacunku by móc jej użyć, ale zamiast walczyć z mocą my pozwalamy jej robić co naturalnie chce robić i tylko 
nią sterujemy, lub też oszukujemy by poszła drogą, którą my dla niej stworzyliśmy. 

Takie drogi tworzy się na wiele sposobów, które zmieniają się z wiedźmy na wiedźmę, jednak jest kilka 
powszechnie znanych sposobów na kontrolowanie mocy i to właśnie o nich będę opowiadać, choć na razie 
pokrótce. Tak więc mamy zioła, one są w zasadzie podstawą wszystkiego. Zioła i inne naturalne elementy to 
najczęstsze źródło mocy, no i najmilsze. Większość roślin chce nam pomóc, ale trzeba pamiętać, by okazać im 
ten sam szacunek, o czym później. Z roślin można pozyskać energię do trudniejszych rzeczy, jak sploty, zwane 
czasem nawęzami. To potężne zaklęcia zawarte w amuletach wykonanych z krajek czy sznurów zrobionych z 
naturalnych włókien. W takie nawęzy wplata się pęczki ziół i amulety wykonane własne ręką, najczęściej 
śpiewając i paląc zioła w trakcie. Tak powstałe sploty mają wielką i straszliwą moc, nigdy nie używaj ich lekką 
ręką. Wreszcie jest źródło naszej największej siły, rytuały i sabat. 

To jest najbardziej tajemnicza część sztuki i choć mogę Ci ją opisać to musisz ją zrozumieć sama, 
inaczej nie będzie miało to wielkiej wartości. Bo widzisz, nikt nie wie czemu, ale kiedy dość ludzi w coś 
uwierzy to owa wiara zaczyna ściągać do siebie moc. Powoli i w małych ilościach, ale jednak cały czas i 
nieustępliwie. Ważne jest ile osób w to coś wierzy, bo jeden bałwan wiele nie zdziała, ale jeśli cała wioska 
uznaje coś za prawdę to jest w tym siła, jeśli wierzą w coś wszyscy Wergundowie… Cóż, możesz sobie 
wyobrazić ile energii weźmie się z takiego źródła. 

To jest właśnie tajemnica guseł i obrzędów. Właśnie dlatego trzykrotny obrót przez ramie ma swoje 
znaczenie i właśnie z tego powodu możemy rzucać klątwy i leczyć ludzi. Nie znaczy to jednak, że sama wiara 
jest wystarczająca, lub że nie wkładamy w ten proces nic od siebie. O nie, wręcz przeciwnie. Obrządki są bardzo 
wyczerpujące, ponieważ musimy ściągnąć moc, a następnie zmusić by przepłynęła przez w sposób zgodny z 



przekonaniem ludzi. Jednocześnie musimy przekonać ludzi że moc zachowa się dokładnie tak jak się tego 
spodziewają. Nie wolno nam się wahać czy mieć wątpliwości, bo sprowadzona energia gotowa jest nam się 
wyrwać i wyrządzić nam lub innym krzywdę. Zatem jesteśmy aktorkami grającymi rolę dla dwóch publik, które 
się nie widzą i musimy jednocześnie pełnić rolę przekaźnika dla wezwanej energii, bowiem to my wzywamy 
energię i musimy pozwolić jej przepłynąć przez nas i nasze własne przekonanie. 

Jeśli się nam uda to na chwilę przekonanie ludzi staje się rzeczywistością i w tej krótkiej chwili 
dokonuje się przemiana, której chcieliśmy. Często na ten moment trzeba długo pracować, wzywając duże ilości 
mocy i wywołując w ludziach głębokie przekonanie, lecz koniec końców sam moment działania mocy zwykle 
nie jest długi. I dobrze, bo nasze ciało nie zniosłoby długiego obcowania z dużymi ilościami energii. Oczywiście 
możesz sobie pomagać na wiele sposobów przygotują odpowiednie nawęzy i jak zwykle zioła są podstawą, 
jednak u podłoża wszystkiego leży przekonanie ludzi że magia zadziała. Dlatego też warto uważać kogo 
zaprasza się do obrządków, gdyż nawet jeden niedowiarek może wszystko popsuć. 

To jest też powód dla którego wiele czarownic organizuje się w sabaty. W kręgu sióstr, czy też braci, 
każda wierzy w to co robi, wie że będzie określony efekt i rozumie cel. Sabaty rządzą się swoimi własnymi 
prawami, o których powiem Ci trochę później. Na razie wiec, że nigdy nie zyskasz większej mocy niż wśród 
sióstr. I choć rzadko już czynimi prawdziwie wielkie czary i wielu nowomodnych magów zechce temu 
zaprzeczyć to Sabat włada mocą o jakiej nie śnił żaden czarodziej. Dlatego najpotężniejsze rytuały odbywają się 
na szczytach łysych gór i na polanach zaszytych w leśnych ostępach. Tam bowiem nie dociera wścibski wzrok 
tych wszystkich, którzy nie rozumieją, lub pragną wyśmiać naszą sztukę. Jednak jest też jeszcze jeden powód, 
dla którego sabaty wybierają owe odludne miejsca. 

Mianowicie takie miejsca same w sobie mają moc. Moc płynie przez wszystko co się dzieje w życiu i 
logiczne jest, że czasem płynie większym, a czasem mniejszym strumieniem, jednak jak to bywa ze 
strumieniami tak moc miewa swoje jeziora, miejsca gdzie się gromadzi. Żodyn nie wie czemu tak jest i czemu 
akurat w tych a nie innych miejscach, choć jeśli w pobliżu jest srebro to możesz się założyć że jest też energia, 
bowiem ona lubi ten metal. Nie ważne jednak skąd tam jest, ale jest. Zwykle smagany wiatrem szczyt góry 
będzie tętnił mocą, podobnie oświetlana księżycem polana w lesie, czy leśne źródełko. Magowie mówią na to 
intersekcja i jak chcesz to też tak mów, będziesz wyglądała na uczoną, ale nazwa to tylko głupie słówko. Liczy 
się to, że te miejsca mają w sobie energię jakiej nigdy nie zbierzesz samymi ziołami. To właśnie tam nasza moc 
jest największa i tam zbierają się Sabaty by czynić. 

Jednak miejsca te są najbardziej niebezpieczne. Cała moc jest w sumie niebezpieczna. Przywołując 
energię zawsze pamiętaj, że jest to właśnie siła. Ona nie chce Ci się poddać, nie chce być użyta, chce uciec i 
szaleć po świecie. Musisz mieć dość siły woli by ją zatrzymać, ale musisz też wiedzieć, że czasem możesz nie 
dać rady. Wtedy możesz dostać w twarz klątwą lub dosłownie ogniem. Najstraszniejsze rzeczy jednak dzieją się 
podczas wadliwych sabatów i przywoływania duchów. Dość powiedzieć, że niejedna wiedźma stracił życie 
zabrana przez rozwścieczonego ducha lasu, czy upiora. 

Dlatego pytałam czy chcesz to robić. Bo w zasadzie nigdy do końca nie wiesz co się stanie, ale jednak 
musisz udawać, że dokładnie wiesz co robisz i ani trochę nie przejmuje Cię to że wrzucasz do ognia coś co może 
wywołać wściekłego upiora. Jeśli jednak nadal Cię to nie odstraszyło to zachęcam Cię być próbowała nowych 
rzeczy. Nie znam wszystkich ziół, nikt nie zna, ucz się więc od innych czarownic i czarowników, wymieniaj z 
nimi pomysły i obmyślaj czary, ale przede wszystkim zwracaj uwagę na symbole, w które wierzą ludzie wokół 
ciebie. 

 
 

Sierp i kocioł 
 
 
Skoro już wiesz czym jest moc, a przynajmniej mam taką szczerą nadzieję, to przejdźmy do podstawy 

naszej sztuki, czyli do ziół i tego co można z nimi robić, a można wiela. Twoja matka, czy babka zapewne 
uczyły Cię co nieco o ziołach, pewnie dla zastosowania w kuchni, czy właśnie dla leczenia, ale te cudowne 
rośliny mogą zacznie, znacznie więcej. Więc najpierw pogadam o samym użyciu ziół, a potem na końcu zrobię 
mały zielnik ze spisem co jest co i co robi. 

I jeszcze jedno, mówię ziół żeby było prościej, ale jest wiele rzeczy, których będziesz używać, wiele 
naturalnych komponentów jak kora, czy owoce, albo pajęczyny, które ziołami nie są, ale nie chce mi się za 
każdym razem ich wymieniać, jasne? 

Zanim użyjesz ziół trzeba je zebrać. Ogródek z ziołami jest świetnym źródłem i każda szanująca się 
wiedźma winna taki mieć, ale jeśli dopiero zaczynasz i nic nie masz to idź prosto do lasu, lecz na Bogów nie 
kupuj ziół u handlarzy o ile im nie ufasz! Handlarzyny zwykle nie mają pojęcia o sztuce i nawykli są do 
brutalnego wyrywania rośli na rzecz alchemików, co niszczy te właściwości, których my szukamy. Zrywając 
zioła zawsze należy okazać szacunek. Najsampierw przywitaj się jak Cię matka uczyła, a potem zapytaj roślinę 
czy możesz ją zerwać. Czasem warto dodać po co ją bierzesz, ale te słodkie maleństwa zwykle zakładają, że 



bierzesz je w wielkiej potrzebie, więc się nie stawiają. Zetnij je czystym, najlepiej złotym sierpkiem, jeszcze 
lepiej buchniętym druidom złotym sierpkiem. Ale jak nie masz akurat złotego, to zwykła stal się też nada, byle 
czysta. Nigdy nie używaj srebra! Ono pochłonie całą moc i nic nie będziesz miała. Nigdy też nie wyrywaj roślin 
z ziemi i nie zbieraj wszystkich roślin z danego miejsca, zawsze jakieś muszą zostać by odżyć. Zebrane rośliny 
delikatnie włóż w torbę, zioła lubią być obok siebie, ale nie lubią się gnieść, więc uważaj na to. 

Dobra, masz już swoje zioła, to co teraz? A no możesz zrobić z nich kilka rzeczy. Napar, czy inszą 
miksturę, możesz związać je w snop, lub użyć ich do uwolnienia mocy w ogniu. Wiem też, że cześć czarownic 
robi amulety z ciasno zawiązanych ziół, ale ich moc z czasem zanika. 

Mikstury to najbardziej znana forma używania ziół i być może najbardziej pierwotna. Mikstury można 
przygotować na kilka sposobów. Możesz zacząć od przygotowania wywaru z ziół, co generalnie wydłuża czas, 
ale wzmacnia efekt. Posiekane lub skruszone zioła, wrzucasz do wody, część ciskasz w ogień dla uwolnienia 
mocy i gotujesz powoli przez około pół świecy. Jeśli nie masz czasu na wywary, lub Ci się nie chce, to po prostu 
dodawaj zioła po kolei do kotła, lecz po dodaniu każdego grzej je i mieszaj przez co najmniej ćwierć świecy 
przed dodaniem kolejnych ziół. Podobnie ciskaj odrobinę dodawanych ziół w ogień. Podczas warzenia możesz 
użyć gestów czy innych zabiegów magicznych by wzmocnić wywar, lub po prostu żeby odstraszyć dzieci 
młynarza. 

Kolejna forma użycia ziół to wszelkiego rodzaju sploty i pęczki. Innymi słowy po prostu wiążesz zioła 
w snopek, najlepiej za pomocą krajki i tyle. W tej formie zioła działają pasywnie, powieszone u powały będą 
powoli ukazywać swoje działanie przez miesiące. Tak odstrasza się duchy, lub sprowadza na kogoś złe. Snopek 
możesz podpalić żeby szybko uwolnić skumulowaną moc ziół, tak można zatrzymać na chwilę uporczywe 
upiory, ale o okadzaniu więcej za chwilę. 

Wreszcie zioła możesz cisnąć w płomienie by uwolniły swoją moc i przekazały ją inszym czarom. To 
jest jedna z najważniejszych praktyk. W ten sposób znajdujemy siłę do wielkich rzeczy i przez to zioła są 
niezbędne na każdym poziomie sztuki. Czy wymaga to czegoś szczególnego? Nie. I tak. To zależy od Ciebie. 
Wrzucając zioła do ognia możesz dodać gesty, pieśni czy słowa, nasza sztuka nie ma jednej formy i jeśli czujesz, 
że coś jest właściwe to to zrób. Zwracaj jednak uwagę na to jakie zioła wykorzystujesz do czego. Klątwa 
napędzana mocą roślin leczniczych nie będzie zbyt silna, podobnie wypędzenie choroby może się nie powieść 
jeśli moc zaczerpniesz z czegoś trującego. Działanie roślin na ciało odzwierciedla ich energię, a dalej to co ta 
energia chce zrobić, więc zawsze upewniaj się że intencje są zgodne. 

O i dobra rada, postaraj się suszyć zioła przed wrzuceniem ich w ogień, inaczej możesz problem z ich 
spalenie, a nie ma nic gorszego niż ogień gasnący w trakcie rytuału. 

Nie ważne co z nimi robisz, zioła i rośliny zawsze będą Ci towarzyszyć. Dowiaduj się co kiedy i gdzie 
lubi rosnąć, co rośnie na Twojej ziemi, a jeśli nie ma tam czegoś ważnego to postaraj się to sprowadzić, znajdź 
zaufanego kupca, lub przekonaj wioskowe dziewuchy że zmienisz je w żaby jeśli Ci nie pomogą. Ale zawsze 
miej pełną torbę ingrediencji. 

 
 
 

Dłoń i ogień 
 

 Gesty, czy inne symbole są proste i trudne zarazem. To pewna forma pośrednia. Za pomocą nich 
samych nic nie uzyskasz, ale pozwalają kierować moc podczas rytuału, więc stają się nie zbędę do tworzenia 
splotów, czy w obrządkach, a i często przy ważeniu się przydają. Te symbole podkreślają też tajemnicę naszej 
sztuki, działają ponieważ ludzie wierzą, że będą działać. 
 Nie ma tu wielkiej filozofii. Dowiedz się w co wierzą ludziska gdzie mieszkasz i użyj tego, ale na dobry 
początek zapiszę Ci kilka prostych rzeczy, w które ludzie wierzą wszędzie i w zasadzie zawsze, ażeby zrobić Ci 
jaką podstawę do zbierania wiedzy i czarowania. 
 
Splunięcie w ogień – połączenie ze źródłem mocy 
 
Splunięcie przez lewe ramię – odegnanie czegoś złego, oczyszczenie ciała, wypędzenie ducha, ochrona przed 
złym losem 
 
Splunięcie pod czyjeś buty – klątwa, przeklinać, źle życzyć 
 
Dłoń wyciągnięta z palcami wykrzywiony w szpon – choroba, zło, niemoc, cierpienie 
 
Trzykrotny obrót przez lewe ramię – zaproszenie duchów, przywoływanie mocy, rozpoczęcie 
 
Zatoczenie okręgu dłonią – upływ czasu, ciągłość, wieczność 



 
Zakreślenie kręgu na ziemi – oddzielenie światów, stworzenie granicy 
 
Złożenie razem dłoni i łokci – wąż, jad, podstęp, kłamstwo 
 
Złożenie razem łokci i otwarcie dłoni – kwiat, dar, dobrze życzyć 
 
Otwarte dłonie wyciągnięte do ognia – spoglądać dalej, widzenie przyszłości, jedność z mocą 
 
Zawiązać węzeł – łączyć 
 
Pojedyncza świeca – drogowskaz dla zmarłych, ciepło, miłość, upływ czasu 
 
Krąg ze świec – całość, granica dla duchów 
 
Krąg z soli – czystość, ochrona przed złem, rozproszenie mocy 
 
Objęcie się ramionami za barki – namiętność, pożądanie, samouwielbienie, zauroczenie 
 
Misa wody – czystość i oczyszczenie, Luna, widzenie przyszłości, spokój 
 
Wylanie wody – połączenie dwóch światów, odrzucenie spokoju 
 
Zalanie ognia – silne i nagłe rozproszenie mocy, ryzykowne 
 
Rozstaje – błądzące dusze, tajemnica, niepewność, złe duchy, podstęp 
 
Samotne drzewo – tęsknota, smutek, płacz, miłość 
 
 
 
 

Splot i węzeł 
 

 Skoro rozumiesz już moc ziół i poznałaś choć kilka gestów to możesz przejść do trudniejszej części 
naszej sztuki i ostatniego kroku przed przystąpieniem do pierwszych obrządów i rytuałów. Mówię mianowicie o 
nawęzach. Warto przećwiczyć je nim weźmiesz się za rytuały gdyż sporządzenie ich nauczy Cię wiele o samej 
sztuce i będzie wymagać kontroli mocy, oraz przede wszystkim cierpliwości. 
 Ale czym jest ów splot? Cóż, jak mówiłam pobiegli trochę wcześniej moc porusza się w świecie w 
określony sposób. Ma swoje kanały i linie którymi lubi chadzać i z jakiegoś powodu te konkretne kształty 
przyciągają ją bardziej niż inne. Nawęz bierze te szlaki i linie, odwzoruje je w tkaninie, a następnie splata ze 
sobą i łączy. Jeśli masz dość oleju w głowie by być czarownicą to już rozumiesz do czego dążę. Tak, w ten 
sposób można uwięzić energię w splocie na długi czas, jednocześnie sprawiając, że będzie nieustannie tańczyć 
tak jak tego chcesz, cały czas przechowując energię i intencję. Innymi słowy nakładając na siebie ścieżki w 
postaci splotów tworzysz pułapkę, wnyki z których energia nie może uciec, a jednocześnie sam kształt pułapki 
zmusza ją do działania. To całkiem genialny pomysł jeśli chcesz znać moje zdanie. 
 Oczywiście nic nie jest wieczne i Twój nawęz też z czasem się rozpadnie. Moc rozwieje się niezależnie 
czy użyjesz go wcześniej czy nie, gdyż energia chce płynąć i z czasem ucieknie z Twoich sideł. Oczywiście jeśli 
użyjesz splotu to energia odejdzie natychmiast, tu chyba nie ma nic dziwnego. 
  By przygotować splot potrzebujesz ognia i ziół, źródła Twej mocy, ale przede wszystkim potrzebne jest 
Ci to, co będzie splot trzymać, zatem sznur, lina czy najlepiej krajka i pamiętaj, zawsze z naturalnych tkanin. 
Więc sadzasz sobie swój dostojny zad na ławie, przygotowujesz zioła i amulety, wrzucasz je w ogień i zaczynasz 
zaplatać. Jeśli masz kontakt z mocą to kształt sam do Ciebie przyjdzie, a efekt końcowy będzie zapewne 
przypominał splot warkocza, albo też oplot noża. Widziałam jednak też inne pomysły, inne sposoby. Oploty na 
bazie koła z patyczków, czy złożone z trójkątów i kół. Jak mówiłam moc sama Cię poniesie, ale ważna jest 
koncentracja na tym co chcesz osiągnąć, poczucie celu. 
 Liczą się też gesty wykonane w trakcie, jeśli chcesz by splot kogoś zatruł warto parę razy powtórzyć 
gest choroby, a najlepiej użyć go podczas samego plecenia i naturalnie go wykonać. Liczą się też spalone zioła, 
ale najważniejsze są składniki i drobiazgi wplecione w sam nawęż. Dzicze szable, zęby żmii, kości, kamienie i 
tego typu rzeczy. One też mają swoje znacznie, które zaraz Ci wyjaśnię. To co wpleciesz w nawęz decyduje o 



jego sile i działaniu, no i jakość samego splotu, więc się postaraj! No i kiedy rozpleciesz nawęz pamiętaj by 
rytualnie oczyścić elementy z mocy nim wpleciesz je w nowy, inaczej może Cię bardzo zaboleć tyłek i nie tylko. 
 Ale tyłek i tak Cię rozboli, od siedzenia. Innymi słowy uzbrój się w cierpliwość. Jak sama nazwa 
wskazuje splot trzeba zapleść. Nie może to też być coś małego i ledwie widocznego. Im większe nawęzy tym 
mocniejsze ich działanie. Większość splotów które ja sama robiłam były długości przedramienia i szerokie na 
dłoń, czy nawet dwie. Mówiąc krótko jest to proces który trwa i ma trwać. Nawęzy uczą nas cierpliwości w 
sztuce, a ta bardzo się przyda przy wszelkich rytuałach. 
 Powiesz, dobrze Kalina, ale co w końcu ów splot robi? I słusznie, ale nie mogę Ci do końca na to 
odpowiedzieć. Nawęz każda wiedźma tworzy dla siebie i podług swoich potrzeb, ale zawsze jest to silny i nagły 
czar. Czasem może zwalić z nóg rosłego chłopa, kiedy indziej wyleczyć ciało, lub ducha, a jeśli zajdzie taka 
potrzeba może nawet ranić. Wszystko zależy od tego co w owym nawęzie się znalazło, jaka była Twoja intencja 
i co zrobiłaś w trakcie rytuału. Zatem jest to otwarta kwestia i możesz popisać się swoją kreatywnością, 
oczywiście w granicach rozsądku. 
 
 Amulety wplatane i ich znaczenie 
 
 Krajka, sznur, lina 
 Tak, mówiłam już o tym i żadnego nawęza bez nich nie ma, ale warto podkreślić ich rolę. Materiał jest 
początkiem i spoiwem, on tworzy ścieżki po których moc się porusza i bez niego nie będzie działać nic. Jest niby 
oczywisty i niby zwyczajny, a to jednak ten element, pomijany i niezauważany tworzy podstawę na której opiera 
się cała niezwykłość, zastanów się nad tym. 
 
 
 Dzicze szable, siekacze roślinożerców 
 Sama często ich używałam i Ty pewnie też będziesz. Te zęby mają w sobie wielką siłę i upartość, są też 
wytrzymałe i bardzo, bardzo odporne na upływ czasu. Symbolizują zarówno siłę w dosłownym znaczeniu jak 
siłę ducha i woli. Można ich używać zarówno by wydłużyć działanie czaru, wpłynąć na fizyczny świat i to czego 
nie widać. 
 
 Zęby jadowe, ogon skorpiona 
 Tego drugiego nigdy nie miałam w rękach, ale babka mówiła kiedyś że działa tak samo więc o tym 
mówię. Jak dla mnie skoro żmije są wszędzie to po co się kłopotać? No ale, nie trzeba być geniuszem żeby 
domyślić się, że te zęby symbolizują jad, ból, cierpienie i śmierć. To bardzo mroczne składniki i nie radzę za 
dużo się z nimi obchodzić, no ale czasem trzeba, zwłaszcza jak ktoś nastaje na Twoje życie bo na pewno go 
przeklęłaś. 
 
 Kości 
 Bardzo, bardzo wieloznaczny amulet, więc zarówno uniwersalny co niebezpieczny, bo musisz uważać 
na to jak energia się wokół niego zachowa. Generalnie kości to ciało, a więc działanie na organizm, ale są też 
symbolem śmierci, niezgody, pecha, upływu czasu, czcigodnych przodków i zakazanej wiedzy. Tak szeroka 
gama znacznie sprawia, że niezwykle ważne są gesty jakich użyjesz przy wykorzystaniu kości, cała intencja 
rytuału oraz to co znaczą dla ludzi Cię otaczających. Uważaj z tym amuletem. 
 
 Poroże 
 Fragmenty rogów mają wielką siłę, podobnie jak zęby. One bardzo bliskie są naturze i duchom, ale też 
mają wielki wpływ na ludzi. Z mojego doświadczenia najlepsze są jelenie poroża, one symbolizują siłę, majestat, 
władzę i opiekę. Słyszałem jednak że rogi baranów i kóz świetnie działają jako symbole uporu i siły, zaś rogi 
krowie to ochrona, spokój i stadność. Jak mówiłam, ja miałam do czynienia tylko z porożem jelenim, które 
świetnie odpędza złe duchy, a i w kość może dać jeśli odpowiednio zapleść cały nawęz. 
 
 Rośliny 
 Kolejna bardzo szeroka gama znaczeń, ale tym razem związana z tym jakie to konkretnie drewno i jaka 
roślina. Dąb ma inne znaczenie niż brzoza, babka jest czym innym niż róża, a kwiat różni się od liścia. Więcej 
sobie poczytasz o tym w zielniku, ale wspominam żeby nie zapomnieć, że rośliny też wchodzą w skład 
nawęzów. 
 
 Kamienie szlachetne i zwykłe 
 Znów dość szeroka kategoria znaczeń, ale ogółem kamienie zwykłe to trwałość, stałość i siła, także 
męski aspekt rzeczy. Kamienie szlachetne to nauka sama w sobie, wiele zależy od ich barwy i czystości, 



generalnie im jaśniejsze kolory tym więcej mają wspólnego z leczeniem, zaś ciemniejsze powiązane są ze 
śmiercią i chorobą. Ja nigdy się tym specjalnie nie bawiłam, nie stać mnie było. 
 
 Muszle 
 To co wyciągnięte z wody zwykle ma dużo wspólnego z nią samą. Muszle to przede wszystkim spokój i 
oczyszczenie ciała i ducha, ale także tajemnica. Można ich świetnie użyć do leczenia zatruć, czy przynajmniej 
osłabienia trucizny czy jadu, ale dobrze sprawdzają się też jako pomoc w kontaktach z duchami i takie tam. 
Najlepsze są muszle morskie, oczywiście, muszle ślimaków lądowych niewiele tu zdziałają o ile w ogóle. Więc 
kup se jakieś od handlarzy, no chyba że jakimś cudem ta pisanina zawędruje na wybrzeże. 
 
 Insze inszości 
 Prosta sprawa, na pewno jest coś czego nie znam i czego nie rozumiem, więc zaznaczam to żebyś 
zawsze miała oczy i umysł szeroko otwarty. Patrz w co ludziska wierzą i eksperymentuj. Tylko pilnuj żeby nikt 
nie widział jak podpalasz sobie pół chaty bo mogą stracić wiarę w Twoje zdolności, więc eksperymenta z głową 
i z dala od innych. 
 
 Jeśli idzie o same sploty to tyle z amuletów i składników które znam. Myślę, że widzisz już jak to 
działa. Więc najpierw wybierasz sobie jeden amulet, który będzie centrum, powiedzmy dziczą szablę, potem 
zaczynasz pleść wokół niej kolejne warstwy, węzły i ścieżki z materiału, a w nie wprawiasz resztę amuletów, 
które przygotowałaś. Co jakiś czas wrzucasz zioła do ognia, żeby całość nabrała mocy i wykonujesz okazjonalne 
gesty żeby poprawić działanie całości. 
 Ten proces będzie trochę trwał i pewnie będą Cię w jego trakcie widzieć ludzie i to w sumie dobrze, bo 
jeśli wierzą w Twoje zdolności to będzie Ci łatwiej. Zatem zadbaj żeby oprawa była ładna i mistyczna, słowem 
przekonaj ich że naprawdę czynisz czary, bo w końcu to robisz. Ze swojego doświadczenia powiem, że nucenie 
działa cuda w przekonywaniu ludzi, że czarujesz. 
 Ale na koniec garść suchych szczegółów, bo choć nasza sztuka ma w sobie dużo pola do popisu to 
warto pamiętać, że niektóre rzeczy są stałe i niezmienne. Więc jest kilka ogólnych zasad: 
 
- jeden nawęz może mieć tylko jeden amulet główny i do pięciu amuletów pomocniczych w równych 
odległościach od głównego 
 To dość ważne, bo nie opanujesz większej mocy i możesz poważnie się zranić. 
 
- nawęzy mogą być aktywne lub pasywne 

Aktywne robią coś kiedy wezwiesz ich moc i są silne, pasywne są słabsze ale działają cały czas. 
 
- nawęzy po przygotowaniu zaczynają się wypalać, bierne trwają do kilku lat, ale aktywne do trzech dni 
 Jak mówiłam moc ucieka z Twojej pułapki więc zostanie tam tylko jakiś czas 
 
- jednego dnia możesz zrobić nie więcej niż dwa nawęzy 

Znaczy, możesz, jasne, ale ryzykujesz dużo bo moc potrzebna do jednego splotu jest wielka, a zatem 
możesz łatwo wyczerpać swoje ciało i umysł 
 

 No, to tyle w kwestii splotów. Jak mówiłam stwórz kilka z nich zanim przejdziesz do rytuałów jako 
takich, bo warto mieć przed tym trochę praktyki. 
 
 
 

Taniec, Śpiew i Siostry 
 

 Czas przejść do najpotężniejszej sztuki naszego rzemiosła. Rytuałów i dalej do sabatu. Rytuały to 
prawdziwe czary, to nie jest już zaklinanie, czy mieszanie mikstur, to są prawdziwe czary i wielka moc. W 
trakcie rytuału nie będziesz już kierować mocy w przedmioty, ale będziesz kształtować w surowej formie. Więc 
jak zabrać się do rytuału? 
 Najsampierw potrzebujesz dobrego miejsca. Nie musi to być miejsce mocy, ale na pewno nie zaszkodzi 
jeśli będzie. Jeśli jednak to jest niemożliwe to plac we wiosce też się nada, może być nawet pole. Najważniejsze 
jednak żebyś mogła rozpalić ogień, bo on jak zawsze jest w centrum wszystkiego. Miejsce trzeba też możliwe 
oczyścić z wpływów duchów, magicznych istot i ze śmiecia co go ludziska rozrzucają. Z duchami można sobie 
poradzić nawęem czy miksturą, śmieci trzeba będzie zwyczajnie pozbierać. 
 Kiedy masz już miejsce musisz zgromadzić potrzebne ingrediencje. Oczywiście będą to zioła, które 
spalisz dla uwolnienia mocy, ale one są tylko początkiem rytuału. Zapewne przydadzą Ci się też nawęzy i 



widziałam bardzo mało rytuałów bez świec. Oprócz tego może pojawić się mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy w 
zależności od tego co jest Ci akurat potrzebne. Zadbaj jednak żeby to mieć przed rozpoczęciem. Jeśli w trakcie 
czynienia będziesz biegać do chaty to rozproszysz ludzi i moc i ryzykujesz złamanie całego rytuału. 
 A skoro o ludziach mowa, oni też będą potrzebni. Żaden rytuał nie odbędzie się bez świadków, lub 
wręcz uczestników. Mówiłam Ci wcześniej że wiara ludzi czyni naszą magię możliwą i właśnie tutaj jest to 
najważniejsze i najbardziej widoczne. Ludzie zebrani wokół Ciebie będą źródłem Twojej energii i siły. Ogień i 
zioła pomogą Ci jedynie zacząć, prawdziwy rytuał obędzie się całkowicie na mocy dostarczonej przez zebranych 
ludzi. Więc ważne jest by jak najpełniej uczestniczyli w tym co robisz, nawet jeśli nie zdają sobie sprawy z tego 
że to robią. 
 Kiedy ludzie zaczną śpiewać, czy choć nucić, tańczyć, lub zwyczajnie kołysać się w rytm Twojego 
głosu wtedy ich moc jest z Tobą i wtedy jesteś prawdziwie potężna. I poczujesz to, oj tak, poczujesz moc jakiej 
nigdy wcześniej nie zaznałaś w życiu. Choć odprawiłam w swoim życiu wiele rytuałów to każdy z nich był 
niesamowitym przeżycie, choć przygotuj się na zawroty głowy i ogólne osłabienie kiedy skończysz. Nasze ciało 
mimo wszystko nie jest przyzwyczajone do używania takich ilości energii. 
 Oczywiście jeśli rytuał jest odprawiany w czasie Sabatu to w jego skład wchodzą tylko osoby, które 
rozumieją co robią i po co, co znacząco ułatwia działanie. Jednak nawet wtedy ktoś musi pełnić rolę przewodnią, 
a reszta podąża za jego rytmem. Jeśli kiedyś spotka Cię zaszczyt przewodzenia sabatowi to dostąpisz mocy, 
która przyćmi nawet zwykłe obrządki. Ja sama miałam ten przywilej tylko dwa razy w życiu. 
 Dobrze więc, masz już miejsce, składniki i ludzi, więc jak się przeprowadza sam rytuał? 
 Ano przede wszystkim ważny jest śpiew. W trakcie całego rytuału powinnaś chociaż nucić i jeśli 
mówisz to śpiew musi przejąć ktoś inny, lub musisz wyśpiewać swoje słowa. Śpiew bowiem pozwala Ci 
kontrolować moc. Nikt nie wie czemu, ale energia odpowiada na pewne dźwięki i słucha się ich. Wpatrz się w 
ogień, wciągnij woń ziół i zacznij śpiewać pierwsze co Ci przyjdzie do głowy. To jest bowiem pieśń której 
usłucha moc. 
 Teraz ważne jest co chcesz zrobić i w zależności od tego będziesz potrzebować innych rzeczy i 
przygotowań. 
  

By wezwać ducha będziesz potrzebować rzeczy która doń należała, lub fragmentu jego ciała, musisz 
dlań mieć jadło i napite, oraz twarz zakrytą by nie wziął Twego ciała, imienia mu nie zdradzaj ani na 
jego pytania nie odpowiadaj, trzy pytania możesz zadać, a jeśli czegoś od Ciebie będzie chciał, daj mu 
to, po obrzędzie spal wszystkie ingrediencje by duszy na ziemi nie pętać. 
 
By klątwę rzucić musisz mieć fragment ciała tego, kogo chcesz przekląć. Krew, skórę, włosy, jeśli to 
więcej ludzi to coś z każdego musisz mieć. Wrzuć te rzeczy do ognia i odpraw resztę obrzędu jasno 
mówiąc czego i czemu im życzysz i pamiętaj, że klątwa powoli działa i rzadko kiedy zabija, lecz jest 
nieustępliwa. 
 
By zły czar przełamać potrzebować będziesz palca tego, co go uczynił oraz odzienia lub części ciała 
poszkodowanego i jego samego obecności. Ten co klątwę cierpi musi wyrzec jak ona działa, zaś jeśli 
krzywdę jakąś rzucającemu uczynił to musi do winy swojej się przyznać, a potem odzienie swoje rzucić 
w ogień i zatoczyć wokół niego koło. 
 
Jeśli kogoś z własnej klątwy chcesz zwolnić musisz sprawić by przyznał się do winy swojej przed 
ludźmi, lub Ty obwieść im swój błąd i mylny osąd, a następnie oboje zroście kamienie wokół ogniska 
krwią swoją, stojąc naprzeciw siebie i ranne dłonie uściśnijcie na znak zgody. 
 
Dla uroków, a więc by zauroczenie wywołać potrzebujesz rzeczy obojga ludzi, zwiąż je krajką 
czerwoną i dalej postępuj wedle wiedzy swojej i planu rytuału, lecz pamiętaj, że żadne z nich nie może 
się dowiedzieć co uczyniłaś, bo czar pryśnie 
 
Dla znalezienia kogoś musisz mieć jego rzecz o wielkim dlań znaczeniu, lub lepiej krew jego. Rytuał 
winna odprawić nad wodą, w której odbicie swoje widzisz. Pewna bądź, że kogo poszukujesz wśród 
żywych jest, bo jeśli ów trupem się okaże to wiele sama ryzykujesz, a i na świadków możesz 
sprowadzić nieszczęście 
 
By chorobę straszliwą wypędzić musisz rytuał czynić nad chorym i mieć pęki odpowiednich ziół 
gotowe. Podpal je i ich dymem ciało okadzaj wypędzając z niego złe. Jeśli złe okaże się bardzo silne 
może być konieczne przeniesienie choroby do czyjegoś innego ciała by osłabić ją i powoli zgładzić. 
Możesz to być Ty, lub dowolna osoba, która szczerze zechce, lecz nie ważne kim jest męczennik będzie 
cierpieć, choć nie umrze. Pamiętaj też, że otrucia tak nie uleczysz. 



 
 To są najczęściej spotykane rytuały i takie, które ja sama najczęściej robiłam, ale nie znaczy że są to 
wszystkie możliwe obrządki. Nawet ja znam kilka więcej, ale są już bardzo specyficzne. To co chcę powiedzieć 
to żebyś szukała innych sposobów i nie bała się podejmować wyzwań nie opisanych tutaj. Będzie to wymagało 
od Ciebie inicjatywy i spryt, ale głupie dziewuchy nie zostają dobrymi wiedźmami, o! 
 Skoro zwyczajne rytuały mamy za sobą to pomówmy o sabatach, czy też raczej o ich prawach, bo jeśli 
idzie o samo magiczne działanie to sabat niczym się nie różni, lecz on ma swoją określoną formę i prawa, a 
brzmią one tak: 

 
Sabata zawsze w miejscu mocy zwołasz 

 
Zawezwiesz doń nie częściej niż dwa razy w miesiąc 

 
Sabat składać może się tylko z samych sióstr, lub samych braci, lub równej ich liczby po połowie 

 
Każdy sabat składa się z jednej wiedźmy głównej i parzystej liczby sióstr wokół niej, jeśli sabat złożony jest z 

braci i sióstr to przewodniczy mu para 
 

Żadna krzywda nie może spotkać jednego uczestnika sabatu z rąk drugiego, święty jest pokój zgromadzenia 
 

Zgromadzenie jest jednomyślne, jeśli choć jedna się wacha żadna nie będzie działać 
 

 Te prawa są święte i nie można ich łamać czy nawet naginać i mówię to z całą stanowczością. Jak nasza 
sztuka odznacza się swobodą i otwartością interpretacji tak zgromadzenie ma swoje prawa i biada temu, kto je 
złamie. 
 I tak na sabacie, największym pokazie naszej mocy kończy się moja nauka dla Ciebie. To tyle z wiedzy 
którą miałam do przekazania, mam nadzieję że w czymś Ci pomogła i że moja mateczka wybaczy mi, że tak a 
nie inaczej spełniam obowiązek nauki. Powodzenia na Twojej własnej ścieżce, Wiedźmo. 
 
 

Zielnik 
 
Babka lancetowata – liście zagniecione pomagają na gojenie ran, stłuczeń i otarć, małe znaczenie mistyczne, ale 
może służyć jako symbol leczenia 
 
Mniszek lekarski – nazwa mówi sama za siebie, suszone kwiaty dobre na schorzenia brzucha, oczyszczanie 
organizmu ze złych mocy i toksyn, pomocny przy jadach, ale mało przy truciznach, przy czym jego sok jest 
delikatną trucizną podrażniającą żołądek 
 
Mięta pieprzowa – ekstrakt z liści oczyszcza drogi oddechowe i pomaga przywrócić oddech, jest to zioło 
związane silnie z wiatrem i morzem. 
 
Kozłek lekarski – zwany walerianą, jego kłącze działa kojąco na ludzi i duchy, ekstrakt z niego też świetnie 
uśmierza ból i pomaga kobietom na miesięczne dolegliwości, sama roślina jest symbolem spokoju i rozsądku 
 
Lubczyk – suszone i pokruszone liście mogą zostać użyte do przygotowania silnych mikstur miłosnych, sam w 
sobie jest symbolem pożądania i nagłej, namiętnej miłości. 
 
Bylica – napar z liści stosowany jest do leczenia żołądka i ma właściwości oczyszczające, powieszona w pęczku 
u powały świetnie odstrasza złe duchy, można zatem jej użyć do sporządzania amuletów przeciw tymże. 
 
Krwawnik pospolity – suszone kwiaty, lub wywar czy ekstrakt z tychże jest postrachem chorób i może 
oczyszczać ciało ze złego, roślina jest symbolem czystej krwi i może być użyta w zaklęciach z nią związanych. 
 
Czosnek zwykły, czosnek niedźwiedzi – znany i używany od wieków, czosnek jest świetny na wszelkie choróbsko 
i odgania też złe duchy, czosnek niedźwiedzi zagnieciony i nałożony na ranę pomoże też ją oczyścić. 
 
Rumianek – napar z suszonych kwiatów działa kojąco na żołądek i pomaga leczyć zatrucia, lecz napar ze 
świeżych kwiatów powoduje duszności i problemy z oddychaniem, roślina ta jest symbolem snu, poszukiwań i 
troski 



 
Mak – potężna roślina o wielu zastosowaniach, mak działa nasennie i narkotycznie, a więc napar z maku należy 
dokładnie dozować w stosowaniu, jedna kropla na sen, dwie na wizje, trzy na śmierć, tak mówi stare 
powiedzenie, oczywiście praktyka nie jest tak prosta, ale mak to jedna z najsilniejszych trucizna naszej sztuki, 
jest to też roślina śmierci, symbol przelanej krwi i krwawej bitwy. 
 
Jaskier – kwiaty są silnie trujące, napar powoduje silne wymioty, zaś zjedzenie masy rozgniecionych kwiatów 
niszczy trzewia i powoduje wymiotowanie krwią oraz niezwykle bolesną śmierć. 
 
Skrzyp polny – zagnieciony i nałożony na ranę pomaga zahamować krwawienie, napar łagodzi ból, jest 
symbolem siły, nieustępliwości i męskości. 
 
Pokrzywa zwyczajna – w małych ilościach napar z liści pomaga na regenerację skóry i choroby tejże, silnie 
stężony napar z całej rośliny to silny środek paraliżujący. 
 
Dziurawiec – niezwykle ciekawe ziele, gdyż słabe w naparach lecz potężne w czarach, pomaga ożywić dawno 
martwą tkankę, więc może leczyć blizny, poparzenia i odmrożenia. 
 
Jemioła – roślina o wielu zastosowaniach, zależnie do drzewa na którym żyje, ogólnie działa uspakajająco i 
uśmierza ból, jednak czasem może posłużyć do sporządzenia silnej trucizny zatrzymującej pracę serca, warto 
zatem zgadać jej właściwości przed użyciem. 
 
Pajęczyna – wiem że to nie zioło, ale tutaj najlepiej pasuje, zagnieciona ze śliną i spleśniałym chlebem jest 
genialnym środkiem na rany, który jednocześnie oczyszcza i zasklepia ciało. 
 
Łój zwierzęcy – znów nie zioło, czy roślina, ale przydatny w leczeniu, łój jest świetną postawą dla wszelkiego 
rodzaju maści, a zatem specyfików, które mają postać dłużej na półce i być mocniej stężone. 
 
Miód – no teraz jest to przynajmniej wyrób zwierząt, miód działa dobrze na chore gardło i ogółem chroni przed 
chorobą i trucizną, jest też symbolem słodyczy życia. 
 
Igły sosnowe – dym ma silne działanie nasenne, zaś napar osłabia pamięć i wywołuje widzenie, można zatem 
użyć go zarówno jako środka do wieszczenia jak swoistej trucizny, magiczne znaczenie drzewa jest podobne, 
sosna jest drzewem snów i zapominania. 
 
Brzoza – cudnie uniwersalne drzewo, sok wzmacnia ciało i ducha, kora działa leczniczo na skórę i pomaga 
zasklepić rany, zaś napar na liściach ma delikatnie uspokajające i halucynogenne właściwości, oprócz tego że 
jest świetnym barwnikiem do ubrań, sama brzoza to drzewo życia, zatem odstrasza duchy i choroby, oraz 
wzmacnia siły życiowe innych. 
 
Dąb – osobiście nie znam żadnych bezpośrednich zastosowań do wywarów, ale jest to potężny symbol ochrony, 
fizycznej i magicznej, jest też symbolem majestatu, potęgi, władzy i trwałości. 
 
Topola – kolejne drzewo o niewielu leczniczych właściwościach, lecz dużym znaczeniu magicznym, topola jest 
drzewem śmierci i zmarłych, zaś duchy często przesiadują w jej gałęziach. 
 
Wierzba – mało lecznicze, lecz bardzo mądre drzewo i wielkich pokładach mocy, bowiem jest jednym z symboli 
magii, mądrości, życia i wiosny 


