
RYTUALNE UŻYCIE PIECZĘCI WOSKOWYCH

Rytualne użycie pieczęci woskowych

Podczas rytuałów obiekty fizyczne są często używane jako przedmioty skupiające uwagę. 
Mogą one pomóc ujawnić Twoją wewnętrzną siłę, symbolizować oddanie się danej sprawie 
lub wyznaczać próg pomiędzy tym co widzialne, a tym co niewidzialne.  Narzędzia,  które 
możesz wziąć w swoje ręce,  pomagają łączyć się Twojej  duszy i  Twojemu sercu w celu 
współpracowania  z  duszą.  Udoskonalają  one  Twoją  intencję  poprzez  wprowadzanie 
fizycznych elementów, które łączą się z elementami mentalnymi i emocjonalnymi.

Są  przedmioty,  których  tradycja  sięga  starożytności  i  których  historia  niesie  ze  sobą 
specjalne znaczenie, jakie łączymy z rodami, które już przeminęły. Pieczęć woskowa, którą 
trzymasz w swoich dłoniach, jest starożytnym przedmiotem używanym do rytuałów. Pieczęć 
woskowa  jest  używana  od  stuleci  jako  symbol  siły,  błogosławieństwa  i  autentyczności. 
Poprzez  wieki,  ludzie  posiadali  i  posiadają  własne  pieczęcie  i  dokument  potwierdzający 
jednoznacznie,  kto  jest  upoważniony  do  ich  posiadania.  Ręczne  pieczęcie  i  sygnety 
posiadały wydrążone symbole, wśród których spotkać można było proste kształty, ale także 
złożone,  zaprojektowane  motta  i  inskrypcje.  Królowie  i  królowe  posiadali  pierścienie  ich 
królestw - najwyższy symbol niezależności i szlachetnego pochodzenia.

Używając pieczęci do spajania dokumentów, „zamykano” je, upewniając się, że nie zostaną 
one odczytywane, nadając im charakter prywatny i tajny. Pieczęcie woskowe mogą być także 
dodawane do amuletów i talizmanów, aby nadać im finalnie magicznego charakteru. Sposób, 
w jaki wosk zmienia swoją formę ze stałego na substancję stopioną i następnie z powrotem 
przemienia  się  w  ciało  stałe,  symbolizuje  działanie  Twojego  wewnętrznego  ognia,  który 
wprowadza  zmiany  i  przekształca  rzeczywistość,  manifestując  Twój  pogląd  na  surową 
rzeczywistość. Używanie woskowego „przypieczętowania umowy” jest całkiem dosłowne!

Połączenie  historii,  symboliki  i  określonej  intencji  czyni  pieczęć  woskową  idealnym 
narzędziem rytualnym.

Czym jest rytuał?

Ludzie  kochają  rytuały,  i  potrzebują  ich.  Kiedy podczas rytuału  możesz ujrzeć  głębsze i 
niekończące się znaczenie, przenosisz to zrozumienie na wszystko, co robisz. To, co zostało 
rytualnie osiągnięte,  stało się częścią Ciebie,  a Ty zacząłeś dostrzegać świat  jako pełen 
magicznego potencjału. Postrzegasz go, a także i siebie jako bardziej uduchowioną osobę.

W swojej istocie rytuał związany jest z transformacją, magią i połączeniem się z Bogiem. 
Jest to połączenie intencji i uwagi. Na początku jest Twoja intencja: to, czego sobie życzysz, 
co chcesz zmienić,  co chciałabyś uhonorować lub za co wyrazić wdzięczność. Wówczas 
rytuał zajmuje całą Twoją uwagę i na czymkolwiek skupisz swoją uwagę w celu wzmocnienia 
tego czegoś,  zajmuje  Cię  to całkowicie  na kilka minut  lub godzin,  podczas których trwa 
ceremonia.

Jeżeli  jesteś osobą początkującą,  najlepiej  zacząć jest  od prostych rytuałów.  Im bardziej 
będziesz  doświadczony,  tym  bardziej  możesz  być  zainspirowany  do  tworzenia  bardziej 
skomplikowanych  rytuałów,  wielkich  ceremonii  lub  magicznych  działań,  które  mogą 



całkowicie  wypełnić  Twój  dzień.  Ale  nawet  dla  osób  z  wieloletnim  doświadczeniem 
najbardziej  znaczącymi  rytuałami  są  zazwyczaj  te  proste,  podczas  których  serce  może 
odetchnąć, umysł nie jest rozpraszany przez szczegóły, a dusza może się unosić. Zawsze 
utrzymuj  rytuały  w  pozytywnym  tonie.  Pamiętaj,  wysyłana  energia  wróci  do  Ciebie  w 
zwiększonej ilości. Użyj swojej intencji, aby uzyskać dla siebie i świata piękne rezultaty.

Dobry rytuał pobudza Cię i inspiruje do pozostania świadomym. Czasami energia płynąca z 
rytuału  jest  nieokiełznana,  a  czasem jest  całkiem zrównoważona.  Rytuał  wykonywany z 
użyciem pieczęci woskowej jest spokojny i przemyślany - ostrożna aplikacja płomienia na 
wosk  skupia  się  na  umożliwieniu  mu  kapania  tam,  gdzie  chcesz,  a  następnie  na 
natychmiastowe umiejscowienie pieczęci, aby symbolicznie oznaczyć Twoją intencję.

Rytuał na powitanie Twojej pieczęci

Idealnym  sposobem  na  rozpoczęcie  działalności  rytualnej  z  Twoją  nową  pieczęcią  jest 
wykonanie prostego rytuału, aby rozbudzić jej potencjał jako narzędzie mocy. Zaprasza on 
pieczęć do dołączenia do Ciebie jako sprzymierzeniec, stając się częścią Twojej magicznej i 
duchowej praktyki.

Aby  przygotować  się  do  pełnego  wejścia  w  rytualne  doświadczenie,  spędź  kilka  chwil, 
uwalniając zmartwienia Twojego dnia. Kiedy jesteś wyciszony i masz otwarty umysł, zacznij 
przygotowywać scenerię rytualną. Usuń (wyłącz) wszelkie przeszkody (takie jak telefony). 
Ten rytuał należy wykonać siedząc przy stole lub przy Twoim ołtarzu. Umieść nową, białą 
świecę w centrum. Będzie także potrzebne:

mały kawałek tektury (papieru)

długopis w wybranym kolorze

mała miseczka słonej wody

Twoja pieczęć i wosk

Poświęć kilka minut na głębokie oddychanie, mając oczy zamknięte. Kiedy poczujesz się 
gotowy,  zapal  świeczkę i  wpatruj  się  w jej  płomień,  trzymając w rękach pieczęć.  Poczuj 
związek pomiędzy pieczęcią a Twoim ciałem. Wyobraź sobie, że ciepło Twoich dłoni nadaje 
pieczęci  element  życia.  Umieść  pieczęć  przed  świecą  i  napisz  na  swojej  tekturce 
następujące słowa:

Błogosławię tę pieczęć, symbol [Wicca, Magii, Duszy celtyckiej].

Dodaj jej siły, aby przyjęła moje intencje.

Niech będę zawsze świadomy i pełen szacunku dla jej uświęconego celu.

Niech współdziałam razem z nią dla czynienia wszelkiego dobra.

Podnieś pieczęć i zanurz ją trzy razy w słonej wodzie, wypowiadając za każdym razem na 
głos:

Bądź obmyta i oczyszczona,

Bądź błogosławiona i uświęcona.



Delikatnie strząśnij nadmiar wody. Przytrzymaj pieczęć i przeczytaj na głos słowa z kartki. 
Poczuj moc ich znaczenia.  Teraz podnieś swoją pieczęć woskową i  zapal ją za pomocą 
płomienia świecy. Umieść małą kroplę wosku na środku tekturki z wypisanymi słowami. Ugaś 
palący się wosk i przyciśnij swoją pieczęć do stopionego wosku; trzymając ją, wypowiedz 
słowa:

Intencja mojego serca i moich dłoni jest połączona z tym świętym narzędziem.

Zdejmij pieczęć, pozostawiając odcisk symbolu na wosku. Trzymaj tekturkę w bezpiecznym 
miejscu,  aby utrzymać Twój  związek z nową rytualną pieczęcią.  Zdmuchnij  świeczkę i  z 
szacunkiem odłóż rytualne przyrządy.

PIECZĘCIE I ICH ZNACZENIA

Istnieją trzy pieczęcie, a każda z nich posiada własny symbol i inny kolor wosku.

Pieczęć  Wicca jest  wiecznym  supłem,  który  symbolizuje  potrójną  boginię:  Dziewczynę, 
Matkę i  Staruszkę.  Bogini  Dziewczyna jest  siłą odwagi,  iskrą innowacji  i  wolnością bycia 
niezależnym.  Bogini  Matka  przynosi  dojrzałość  i  płodność,  uścisk  bezpieczeństwa  i 
błogosławieństwo  miłości.  Bogini  Staruszka  oferuje  mądrość  doświadczenia,  pogłębione 
umiejętności  i  tajemnice czasu.  Kiedy te cechy zostaną zebrane razem w jeden symbol, 
otrzymują one znaczenie wiary Wicca we własną samodzielność,  boskie przewodnictwo i 
związek z cyklami życia.

Wosk używany do tej pieczęci jest fioletowy. Długo łączony z siłą, kolor fioletowy jest także 
kolorem siódmej czakry, energetycznym centrum, który łączy ziemskie ciała i wprowadza je 
w duchowe królestwo.

Pieczęć Magii jest pentagramem, pięcioramienną gwiazdą w kole. Pięć ramion reprezentuje 
cztery żywioły (powietrze, ogień, wodę, ziemię) oraz duszę. Koło spaja je razem ze sobą i 
symbolizuje całkowitość oraz powstrzymywanie magicznej mocy, aby była używana zgodnie 
z Twoją wolą, zawsze dla najwyższego dobra umysłu w każdym przypadku.

Wosk  używany  do  tej  pieczęci  jest  czerwony  -  jest  to  kolor  przemiany  energetycznej  i 
płomiennej kreatywności. Jest to kolor siły życiowej.

Pieczęć Duszy Celtyckiej to triskel,  potrójna spirala. Spirale wyłaniają się ze wspólnego 
środka,  wiecznie  poruszając  się  naprzód.  Triskel  pojawia  się  w  całej  celtyckiej 
metafizyczności,  zarówno w starożytnej,  jak i  nowoczesnej. Pośród wielu znaczeń można 
wymienić:

Ziemię, Morze i Niebo

Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość

Umysł, Ciało, Duszę

Wyższość, niższość oraz środek

Wosk używany do tej pieczęci jest zielony, jest to kolor ziemi,  z której wywodzi się duch 
celtycki, oraz kolor błogosławieństwa i leczniczej mocy natury.

Więcej rytuałów z użyciem Twojej pieczęci woskowej



Każda z trzech pieczęci ma swoje konkretne przeznaczenia, które możesz dostosowywać do 
swoich  własnych  potrzeb.  Poniżej  znajduje  się  kilka  dodatkowych  rytuałów  dla  każdej 
pieczęci.

PIECZĘĆ WICCA

Pieczęć ta wraz z jej symbolem - potrójną Boginią, jest dobra przede wszystkim dla rytuałów, 
które wiążą się ze wzmocnieniem siebie.

Głos Dziewczyny

Rytuał zwraca się z prośbą do dzielnej Bogini Dziewczyny o pomoc w mówieniu prawdy z 
odwagą  i  szczerością.  Jest  on  specjalnie  przydatny,  kiedy  zmagasz  się  z  sytuacjami, 
podczas  których  czujesz,  że  nie  zostajesz  wysłuchany  lub  nie  jesteś  szanowany,  np. 
polityczne protesty i manifestacje, lub kiedy potrzebujesz klarowności w komunikacji z innymi 
ludźmi. Będziesz potrzebował wiersza, przemowy lub innego tekstu, który kojarzy się Tobie z 
siłą i odwagą. Wybierz coś, co inspiruje Cię i ekscytuje. Wydrukuj to na pojedynczej kartce 
papieru (lub przepisz ręcznie dla uzyskania większej  mocy).  Będziesz także potrzebował 
białej świecy.

Przygotuj  siebie  i  przestrzeń  wokół  Ciebie  tak,  jak  opisano  wyżej,  w  rytuale 
wprowadzającym. Usiądź i zapal świecę – tak rozpoczniesz rytuał. Następnie weź kartkę w 
obie  ręce  i  wstań  w  zdecydowany  sposób,  stanowczo  postaw  swoje  stopy  na  ziemi. 
Przytrzymaj kartkę nad Twoją głową i powiedz czystym, mocnym głosem:

Bogini Dziewczyno, zauważ moje wołanie, błagam o Twoją obecność!

Dodaj mojemu głosowi odwagi, dodaj swojej mocy mojej wypowiedzi!

Poczuj  energię,  jaką  w  szlachetnym  celu  wypełnia  Cię  Bogini  Dziewczyna.  Następnie 
przeczytaj głośno tekst napisany na kartce, pozwalając słowom wnikać do wnętrza Twojej 
istoty. Pozwól sobie na chwilę ciszy, czując, jak otacza Cię siła. Następnie usiądź i zapal 
wosk ze  świecy, umieść go na kartce w miejscu słów, które mają dla Ciebie największe 
znaczenie.  Przyciskaj  pieczęć  do  wosku,  dopóki  nie  wystygnie.  Trzymaj  kartkę  w 
bezpiecznym miejscu, aby kontynuować wzmacnianie Twojej osoby.

Dar Matki

Ten rytuał zwraca się z prośbą do Bogini Matki o wprowadzenie do Twojego życia dobrobytu i 
dostatku. Jest  on szczególnie efektywny,  kiedy jesteś zmartwiony i  przerażony z powodu 
braku  pieniędzy.  Będziesz  potrzebował  czerwonej  świecy,  okrągłego  kawałka  białego 
papieru, czerwonej kredki i czerwonego jabłka.

Przygotuj  siebie  i  przestrzeń  wokół  Ciebie  tak,  jak  opisano  wyżej,  w  rytuale 
wprowadzającym. Rozpocznij rytuał, zapalając świecę i wypowiadając słowa:

Oddaję się darowi Matki.

Zawsze się o niego troszczę.



Zawsze go pielęgnuję.

Zawsze jestem nakarmiony - i ciałem i duszą.

Za pomocą kredki rysuj na swoim kawałku papieru kręgi, aż będzie on cały czerwony. Kiedy 
to  zrobisz,  powtórz  słowa:  Matka  zawsze  wspomaga.  Urodzajność  Matki  zawsze 
powraca… Kiedy papier będzie pokolorowany, zapal wosk ze świecy i umieść go na środku 
koła. Przyciskaj pieczęć do wosku, aż wystygnie. Kiedy wosk zastygnie, umieść jabłko na 
górze  woskowego  symbolu.  Zostaw  je  tam  na  24  godziny,  następnie  zjedz  jabłko  jako 
potwierdzenie,  że Matka zawsze będzie troszczyć się  o Twoje potrzeby.  Spal  papier  lub 
pozbądź się go z szacunkiem, kiedy rytuał zostanie zakończony.

Szept Staruszki

Ten  rytuał  odprawiany  w  porze  snu  służy  skierowaniu  prośby  o  przewodnictwo  Bogini 
Staruszki.  Najlepiej  gdy wykonuje  się  go w ciemności,  w świetle  księżyca,  a najbardziej 
skuteczny okazuje się być w Halloween. Będziesz potrzebował  małego kawałka papieru, 
czarnego  lub  fioletowego  długopisu,  czarnej  świecy  i  trochę  suszonej  bylicy.  (Jeżeli  nie 
możesz zdobyć bylicy, odpowiednia jest też lawenda.)

Przygotuj  siebie  i  przestrzeń  wokół  Ciebie  tak,  jak  opisano  wyżej,  w  rytuale 
wprowadzającym. Rozpocznij rytuał, zapalając świecę i wypowiadając słowa:

Staruszko rozdroży, prowadź mnie, modlę się,

wyszeptaj swoją mądrość, aby oświetlić mą drogę.

Wypisz swoje pytanie lub obawę na kartce. Zapal wosk ze świecy i umieść go na środku 
kartki nad słowami, tworząc nieco większą plamę wosku niż zazwyczaj. Szybko przyciśnij 
pieczęć do wosku i posyp obszar wosku wokół pieczęci bylicą. Kiedy wosk zastygnie, umieść 
kartkę pod poduszką i wysłuchaj Staruszki w swoich snach.

PIECZĘĆ MAGII

Ta  pieczęć  z  pentagramem  jest  przeznaczona  do  rytualnych  czarów,  zawsze  w  dobrej 
intencji!

Czar powstrzymujący plotki

To zaklęcie jest poświęcony uciszeniu tych, którzy o Tobie plotkują. Nie jest on wykonywany, 
aby komuś zaszkodzić,  ale jedynie  po to,  by złamać krąg plotek i  przywrócić  harmonię. 
Będziesz  potrzebował  małego,  pustego  pudełka  od  zapałek,  wąskiego  paska  papieru 
(wystarczająco długiego, aby owinąć go wokół pudełka), małego kamienia, by zmieścił się w 
pudełku, oraz niebieskiej świecy.

Przygotuj  siebie  i  przestrzeń  wokół  Ciebie  tak,  jak  opisano  wyżej,  w  rytuale 
wprowadzającym. Rozpocznij rytuał i zapal świecę. Umieść kamień przed świecą i trzymaj 
nad nim obie ręce. Poczuj przepływ energii  pomiędzy Twoimi dłońmi a kamieniem, kiedy 
myślisz o kłamstwie lub niemiłych słowach, które zostały powiedziane przeciwko Tobie, a 
także o słowach, które także Ty powiedziałeś na temat innych. Wyobraź sobie, że te słowa 



są pochłaniane przez kamień.  Umieść  kamień w pudełku,  zamknij  pudełko i  owiń  wokół 
niego pasek papieru. Zapal wosk ze świecy i umieść go w miejscu, gdzie kończy się pasek 
papieru, następnie przyciśnij  pieczęć, aż do momentu gdy wosk wystygnie. Spędź trochę 
czasu, wpatrując się w niebieską świecę i wizualizując pokój pomiędzy włączonymi w rytuał 
ludźmi. Następnie zakop pudełko tak daleko od Twojego domu, jak tylko możliwe.

Zaklęcie chroniące zwierzę domowe

Pentagram jest  silnym symbolem,  który może być  użyty,  kiedy chcesz ochronić  swojego 
cennego zwierzęcego przyjaciela. Do wykonania tego zaklęcia będziesz potrzebował małej 
koperty,  kawałka papieru,  materiałów do rysowania,  złotej  świecy,  trochę sierści  Twojego 
zwierzęcia (lub piór, lub odpowiednio czegoś innego).

Przygotuj  siebie  i  przestrzeń  wokół  Ciebie  tak,  jak  opisano  wyżej,  w  rytuale 
wprowadzającym. Jeżeli jest to możliwe, wykonaj rytuał w obecności Twojego zwierzęcia. 
Rozpocznij rytuał, zapalając świecę. Spędź kilka chwil, mając zamknięte oczy, intensywnie 
mając  przed oczyma wizerunek swojego zwierzęcia.  Włącz  wszystkie  swoje  wewnętrzne 
zmysły, wizualizując, jak wygląda Twoje zwierzę, co czuje, jak pachnie, jak brzmi i jaką ma 
duszę.  Otwórz  oczy  i  narysuj  obrazek  Twojego  zwierzęcia  na  kartce  (może  być  bardzo 
prosty). Skończ rysowanie, malując pentagram wokół zwierzęcia i pamiętając o otoczeniu 
gwiazdy okręgiem. Złóż kartkę tak, aby zmieściła się w kopercie, następnie rozłóż ją i umieść 
wewnątrz sierść lub pióra. Złóż ją ponownie i umieść w kopercie. Zapal wosk ze świecy i 
umieść go na kopercie w miejscu pieczęci, przyciśnij pieczęć z pentagramem i poczekaj, aż 
wosk wystygnie. Trzymaj kopertę w bezpiecznym i sekretnym miejscu, aby być pewnym, że 
Twoje zwierzę także jest bezpieczne. 

Zaklęcie uwolnienia

Niektóre czary, takie jak zaklęcie dotyczące plotek, są po to, by coś powstrzymać. Inne, jak 
np.  zaklęcie  dotyczące zwierzęcia,  są  po to,  aby błogosławić  i  chronić.  Jednak czasami 
potrzebujesz po prostu pozbyć się czegoś. Ten rytuał można zastosować, aby uwolnić się od 
wszelkiego typu negatywnych aspektów, takich jak złe nawyki,  utrzymujący się gniew itp. 
Może on być także użyty wtedy, kiedy nastąpi czas na odejście żalu lub złych wspomnień, 
albo po prostu czas na wyjście z sytuacji, która nam nie służy.

Do  pierwszej  części  tego  zaklęcia  będziesz  potrzebował  arkusza  woskowanego 
(pergaminowego) papieru,  kilku nitek do haftowania w kolorach,  które symbolizują to,  od 
czego chcesz się uwolnić, i  białą świecę. Aby wypełnić to zaklęcie, będziesz potrzebował 
ognioodpornego zbiornika, który będziesz mógł potem wyrzucić (np. puszka cynofoliowa czy 
też pusta filiżanka), odporne na ciepło szczypce i nieco pogniecionych papierków.

Przygotuj  siebie  i  przestrzeń  wokół  Ciebie  tak,  jak  opisano  wyżej,  w  rytuale 
wprowadzającym.  Rozpocznij  rytuał  od  zapalenia  świecy.  Połóż  nitki  na  woskowanym 
papierze  tak,  aby  nachodziły  na  siebie  i  mieszały  się  ze  sobą.  Wyobraź  sobie,  że 
reprezentują one to, co chciałbyś uwolnić, i wszystkie sposoby, jakie są związane z energią 
uwalnianą w tym momencie. Zapal wosk ze świecy i umieść go w miejscu, gdzie znajdują się 
poplątane nitki. Przyciśnij swoją pieczęć do wosku i przytrzymaj ją, podczas wypowiadania 
słów:

Więcej tego nie potrzebuję.



Delikatnie unieś pieczęć z wosku,  kiedy zastygnie.  Kiedy całkowicie wystygnie,  ostrożnie 
oderwij  papier  woskowy  od  Twojego  wosku  i  nitkowego  talizmanu.  Użyj  pogniecionych 
papierków,  aby  rozpalić  mały  ogień  w  ognioodpornym  pojemniku  i  użyj  szczypców,  aby 
przytrzymać Twój talizman nad płomieniami, aż do momentu gdy całkowicie się stopi, a nitki 
zostaną spalone. Wypowiedz trzy razy słowa:

Tak jak Ciebie stworzyłem, tak i teraz Cię uwalniam.

Bądź błogosławiony.

Pozbądź się pojemnika z szacunkiem i żyj w spokoju.

PIECZĘĆ DUSZY CELTYCKIEJ

Pieczęć ta symbolizuje triskele, doda ona starożytnego błogosławieństwa do każdego rytuału 
poprzez przywołanie celtyckiej duszy.

Rytuał błogosławiący podróż

Błogosławieństwa podróży mają wśród Celtów długą historię.  Rytuał  ten tworzy talizman, 
który  sprawia,  że  pasażer  będzie  bezpieczny  podczas  podróży  w obie  strony.  Będziesz 
potrzebował białej świecy, długiego, wąskiego paska papieru i zielonego długopisu.

Przygotuj  siebie  i  przestrzeń  wokół  Ciebie  tak,  jak  opisano  wyżej,  w  rytuale 
wprowadzającym. Rozpocznij rytuał od zapalenia świecy. Połóż papier poziomo przed Tobą i 
na lewym skraju wpisz miejsce,  z którego (Ty lub inny pasażer)  wyruszasz, a na prawej 
krawędzi  miejsce,  do którego zmierzasz.  Pomiędzy dwoma miejscami wpisz następujące 
słowa:

Na lądzie i na wodzie,

nocą i dniem,

w cieniu i blasku Słońca,

niech moja droga będzie błogosławiona.

Złóż dwa końce papieru tak, aby spotkały się one po środku, a następnie złóż je jeszcze raz 
w  ten  sam  sposób  dwukrotnie  tak,  aby  przy  ostatnim  złożeniu  końce  nieco  na  siebie 
nachodziły. Przytrzymaj krawędzie złożonego papieru podczas zapalania wosku ze świecy, 
umieść  wosk  na  papierze  i  przyciśnij  Twoją  pieczęć  w  to  miejsce.  Talizman  może  być 
trzymany w Twoim pojeździe, możesz także zabrać go ze sobą w podróż.

Rytuał błogosławiący dom

Celtycka  bogini  Brigid  (oprócz  wielu  innych  rzeczy)  jest  opiekunką  ogniska  domowego i 
domu.  Jej  obecność  jest  przywoływana  w  modlitwach  po  to,  aby  pobłogosławić  dom  i 
wszystkich  jego  mieszkańców.  Do wykonania  tego rytuału  będziesz  potrzebował  zielonej 



świecy, małego, trójkątnego kawałka tektury oraz szczyptę soli morskiej (Irlandzkiej, jeżeli 
jest dostępna).

Przygotuj  siebie  i  przestrzeń  wokół  Ciebie  tak,  jak  opisano  wyżej,  w  rytuale 
wprowadzającym. Rozpocznij rytuał od zapalenia świecy i wypowiedzenia słów:

Bogini ogniska domowego,

Bogini schronienia,

Bogini progu,

Witam Cię.

Połóż swoje dłonie nad trójkątnym kawałkiem papieru i poczuj energię, która go błogosławi. 
Wyobraź  sobie,  że  Brigid  działa  w  obrębie  Twoich  rąk.  Napisz  poniższe  słowa  wzdłuż 
krawędzi trójkąta, jeden wiersz na jednej krawędzi.

Pobłogosław ognisko domowe,

pobłogosław zgromadzonych,

pobłogosław całe gospodarstwo domowe.

To starożytne błogosławieństwo okala dom, wszystkich ludzi i zwierzęta, które w nim żyją, i  
każdego, kto odwiedzi dom w pokojowych intencjach. Zapal wosk ze świecy i umieść go w 
środku trójkąta. Szybko posyp wosk kilkoma ziarenkami soli i przyciśnij pieczęć. Kiedy wosk 
wystygnie, umieść lub powieś talizman w spokojnym kącie Twojego domu.

Rytuał na spokojny sen

Rytuał ten tworzy talizman snu, który pomoże Ci spokojnie spać i obudzić się każdego ranka 
ze  spokojnym  sercem.  Będziesz  potrzebował  lawendowej  świecy,  małego,  okrągłego 
kawałka tektury, niebieskiego długopisu i trochę kleju brokatowego.

Przygotuj  siebie  i  przestrzeń  wokół  Ciebie  tak,  jak  opisano  wyżej,  w  rytuale 
wprowadzającym. Rozpocznij rytuał od zapalenia świecy. Po jednej stronie papieru napisz 
następujące słowa:

Spokój porannej mgły niech będzie mój,

i spokój brzasku,

i spokój słodkiego snu.

Zapal wosk ze świecy i umieść go na „dziennej” stronie talizmanu. Szybko dodaj odrobinę 
brokatu i następnie przyciśnij pieczęć. Kiedy wosk całkowicie wystygnie, odwróć talizman i 
powtórz etapy po „nocnej” stronie. Zakończ rytuał mówiąc:

Spokój jest mój

tego dnia i każdego dnia,

tej nocy i każdej nocy.



Umieść talizman pod lub obok swojego łóżka i myśl o jego obecności, kiedy szykujesz się do 
snu i kiedy się budzisz.

ŁĄCZENIE PIECZĘCI

Jest  wiele  sposobów,  na  jakie  możesz  użyć  swoich  pieczęci  osobno  w  celu  wykonania 
rytuałów lub czynności  magicznych.  Możesz także je  łączyć!  Przykładowo,  możesz użyć 
Pieczęci  Magii  i  Pieczęci  Duszy  Celtyckiej,  aby  stworzyć  magiczne  zaklęcie,  które 
wykonywane jest z okazji specyficznych celtyckich świąt, np. święta Imbolc. Możesz też użyć 
Pieczęci Wicca i Pieczęci Magii, aby wykonać rytuał towarzyszący fazom Księżyca. Możesz 
także używać nawet wszystkich trzech pieczęci, tak jak zrobiono w to w poniższym rytuale.

Rytuał uzdrowienia

Rytuał ten przywołuje obecność Potrójnej Bogini, aby pomóc Ci w magicznym uzdrowieniu 
za pomocą trzech celtyckich królestw: Królestwa Nieziemskiego, Królestwa Środka i Świata 
Zmarłych.  Możesz  wykonać  ten rytuał  dla  samego siebie;  zanim wykonasz  go  dla  innej 
osoby, zawsze poproś ją o pozwolenie.

Będziesz potrzebował wszystkich trzech pieczęci, jednej zielonej świecy, trzech białych świec 
(mogą to być podgrzewacze) i okrągłego kawałka mocnej tektury.

Przygotuj  siebie  i  przestrzeń  wokół  Ciebie  tak,  jak  opisano  wyżej,  w  rytuale 
wprowadzającym. Rozpocznij  rytuał od zapalenia zielonej świecy.  Poświęć kilka minut na 
rozważenie, jaki rodzaj uleczenia jest potrzebny. Rytuał ten zabiera nieco więcej czasu niż 
inne, więc nie spiesz się. Zrozumienie natury uzdrowienia jest tym, co daje rytuałowi moc.

Kiedy jesteś gotowy,  zapal  wosk ze świecy i  umieść  go obok środka papierowego koła. 
Przyciśnij Pieczęć Wicca do wosku i wypowiedz słowa:

Witaj, Bogini Dziewczyno w tym kręgu uzdrowienia.

Witaj, Bogini Matko w tym kręgu uzdrowienia.

Witaj, Bogini Staruszko w tym kręgu uzdrowienia.

Następnie  zapal  zielony  wosk  i  umieść  go  za  woskiem  towarzyszącym  pieczęci  Wicca. 
Pozwól zielonemu woskowi dotrzeć do zastygniętego fioletowego wosku, aby się połączyły. 
Przyciśnij Pieczęć celtyckiej duszy do wosku i wypowiedz słowa:

Dziewczyno Nieziemskiego świata, wylecz mnie z nadzieją.

Matko Świata Środka, wylecz mnie z miłością.

Staruszko Świata Zmarłych, wylecz mnie z odrodzeniem się.

W końcu  zapal  czerwony wosk  i  umieść  go  pomiędzy dwiema warstwami  wosku,  które 
towarzyszyły innym pieczęciom, aby razem utworzyły trójkąt. Przyciśnij do wosku Pieczęć 
Magii i wypowiedz słowa:

Ziemią i powietrzem,



ogniem i wodą,

przez duszę, która spaja je razem,

otwieram się na uleczenie.

Umieść białą świecę obok trzech pieczęci i zapal ją, oddaj dziękczynienie za uleczenie, które 
właśnie  się  rozpoczęło,  i  które  będzie  kontynuowane.  Kiedy  skończysz  rytuał,  możesz 
zatrzymać kartę z symbolami lub też uwolnić ją z szacunkiem.

Możesz również stworzyć własne rytuały z użyciem pieczęci i  wosku w różnych kolorach 
(zawsze pamiętaj - co wysyłasz - to do Ciebie wraca!).

Pieczęcie oraz  wosk (lak) do pieczęci,  w różnych kolorach, znajdziesz w naszym sklepie 
internetowym www.osiem.com.pl.
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