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Wprowadzenie

Bez względu na to, z jakiego powodu poszukujesz większej 
równowagi, dostrojenie się do energii przyrody pomoże ci się uwol-
nić od stresu i skupić się na tu i teraz. nie ma lepszego sposobu na 
zgłębianie obfitości natury niż podążanie ścieżką zielonej czarow-
nicy. Jest to ścieżka przyrodniczki, zielarki i uzdrowicielki – swo-
bodna, elastyczna i indywidualna praktyka dla każdego, kto chce 
odkrywać dary natury i korzystać z nich w celu przywracania rów-
nowagi i harmonii w swoim życiu. W Green Witch znajdziesz wszyst-
kie informacje, jakich potrzebujesz do rozwijania duchowej prak-
tyki naturalnego czarownictwa – począwszy od porad dotyczących 
podążania zieloną ścieżką we współczesnym świecie, a skończywszy 
na wiadomościach na temat ziół, roślin, drzew, kamieni i innych 
obiektów. Zapoznasz się tu z przepisami, ćwiczeniami, rytuałami 
i wskazówkami dotyczącymi przygotowania miks tur oraz miesza-
nek ziołowych zarówno w celach magicznych, jak i tych bardziej 
przyziemnych.

Green Witch to przydatny i praktyczny przewodnik dla współ-
czesnej czarownicy, która w dzisiejszym świecie pragnie połączyć 
się z naturą. Spotkasz się tu z historią tej tradycji, a także nauczysz 
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się tworzyć własną. Wyjątkowość naturalnego czarownictwa polega 
na tym, iż jest to wysoce wyspecjalizowana i indywidualna ścieżka. 
Każdego pasjonują inne zagadnienia i każdy ma inne podejście do 
praktyki w tej dziedzinie. Chodzi zatem o znalezienie równowagi 
we własnym życiu i w swoim otoczeniu.

Zielona czarownica ściśle współpracuje z przyrodą i jej darami. 
Wykorzystuje moc darów natury w celu poprawy samopoczucia 
fizycznego, kondycji duchowej oraz warunków otoczenia, a także 
pracuje nad nawiązaniem osobistego połączenia ze światem przyro-
dy. Zharmonizowanie się z naturą może być wyzwaniem w dzisiej-
szym świecie technologii i przemysłu. na szczęście nie musimy wca-
le rezygnować ze współczesnych wynalazków. Potrzebujemy jedynie 
wprowadzić do swojego życia dawną wiedzę, która tylko czeka, aby-
śmy znów ją odkryli. Cała sztuka polega na zwróceniu uwagi na na-
turalną energię obecną w świecie i odkryciu, jak na nas oddziałuje.

Słuchaj otaczającego cię świata. Otwórz swoje serce. Odzyskaj 
równowagę i ciesz się przygodą, jaką jest twoje życie.

uwaga: Chociaż w tekście piszę o zielonych czarownicach, to 
jednak w żadnym wypadku ścieżka ta nie wyklucza mężczyzn, któ-
rzy obecnie coraz częściej interesują się omawianą niżej dziedziną. 
Wybrałam formę żeńską jedynie dla wygody.



Część  I

Odkryj w sobie   zieloną  
czarownicę



W dawnych czasach czarownice żyły w odosobnieniu od 
społeczeństwa i wykorzystywały energię otaczających ich roślin oraz 
drzew do uzdrawiania innych ludzi. Osoby, które potrzebowały ich 
pomocy, musiały się wybrać do nich w odwiedziny. Obecnie coraz 
częściej możemy spotkać zielone czarownice w środku miasta lub 
na przedmieściach. Pracują w wielu branżach, prowadzą różnego 
rodzaju firmy, zajmują się medycyną lub nauczaniem, a czasem są 
pełnoetatowymi matkami.

Bycie zieloną czarownicą nie ma nic wspólnego z miejscem za-
mieszkania ani z wykonywanym zawodem. nie chodzi też jedynie 
o pracę z roślinami, drzewami lub ziołami. Wbrew przypuszcze-
niom niektórych osób nie musisz też wcale wyznawać określonej 
religii ani konkretnych zasad duchowych. Zielona czarownica to 
osoba, która nawiązuje szczególną relację z otaczającym ją świa-
tem, ma swoje zasady moralne i głęboki kontakt z naturą. W skró-
cie: kroczy zieloną ścieżką.

Rozdział 1

Naturalne czarownictwo
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Ścieżka naturalnej czarownicy jest jednak bardzo osobista, gdyż 
zależy od jej szczególnych zdolności, upodobań i antypatii, klimatu 
regionu, w którym mieszka, oraz od interakcji z energią tego śro-
dowiska. To zatem nie tyle pewnego rodzaju tradycja, ile raczej jej 
indywidualna adaptacja.

ścieżka zielonej czarownicy

naturalne czarownictwo uważa się za ścieżkę duchową opartą na kon-
takcie z naturą, koncentrującą się na interakcji jednostki z jej środo-
wiskiem. Samo czarownictwo to praktyka polegająca na wykorzysty-
waniu energii natury jako wsparcia w osiąganiu konkretnych celów. 
Ogólnie rzecz biorąc, czarownictwo uznaje boga i boginię (czasa-
mi wyłącznie boginię) oraz traktuje magię jako zjawisko naturalne.

Czarownictwo często mylone jest z wicca – nowoczesną alter-
natywną religią opartą na kontakcie z przyrodą. Rzeczywiście łączy 
te odłamy wiele wspólnych elementów, w tym szacunek dla natu-
ry, ale wicca jest specyficzną i formalną religią, podczas gdy istnie-
je mnóstwo różnych form czarownictwa, których struktura nie jest 
aż tak ściśle określona. W tej książce termin „czarownictwo” odno-
si się do pracy z naturalnymi energiami w celu osiągnięcia pożąda-
nych rezultatów bez konkretnego kontekstu religijnego.

Zielona czarownica to zatem osoba krocząca zieloną ścieżką, 
świadoma tego, jak energia natury oddziałuje na jej życie i środo-
wisko – nawet jeśli nie jest to tradycyjny ogród i las, jak to przed-
stawiają bajki dla dzieci i wyidealizowane wyobrażenia.

Dlaczego piszę o „ścieżce” zamiast o „praktykowaniu cza-
rów”? To proste. Czarownictwo nie jest praktyką oddzieloną 
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od codziennego życia, jak na przykład magia rytualna, lecz 
wszechogarniającym doświadczeniem, w którym całkowi-
cie się zanurzamy, traktując całe swoje życie jako magiczne.

Zielone czarownictwo nie stanowi formalnej tradycji tak jak 
wicca gardneriańska lub dianiczna, tradycja Feri czy tym podob-
ne. nie odnoszę się zatem do nieprzerwanej linii wtajemniczonych 
ani do przyjętego kanonu wiedzy, lecz do licznych praktyk różnego 
pochodzenia służących współczesnej czarownicy.

Jak już wspomniałam, ścieżka zielonej czarownicy to zindywi-
dualizowana i samodzielna praktyka, dlatego też każda współczes-
na książka o czarownictwie będzie po prostu osobistą interpretacją 
autora. inicjacja praktykowania zielonej magii jest praktycznie nie-
możliwa. nie istnieje bowiem żadna formalna wiedza, którą mo-
glibyśmy przekazać na szkoleniach, ani ustalona tradycja, z którą 
mogłabyś się połączyć w świętych ceremoniach przeprowadzanych 
przez starszych. niektóre współczesne grupy eklektyczne mogą 
opierać swoją regularną praktykę na ideałach zielonej magii, ale 
pamiętaj, że to nie to samo.

Osoba praktykująca naturalne czarownictwo może jak najbar-
dziej przekazywać swoją wiedzę innym, a także dzielić się własny-
mi notatkami i zapiskami, ale nie ma to nic wspólnego z inicjacją. 
Zapoznawanie się z konkretnymi koncepcjami i poglądami różnych 
osób podążających tą ścieżką jest formą praktyki, w ramach któ-
rej poznajesz nowe podejście do świata i odkrywasz ćwiczenia oraz 
techniki, które pomogą ci udoskonalić i pogłębić twoje połączenie 
z naturą. nie jest to jednak nauka w rozumieniu tradycyjnych prak-
tyk zawodowych, polegających na towarzyszeniu mistrzowi w jego 
pracy i uczeniu się bezpośrednio od niego, lecz raczej nowoczesna 
forma zdobywania wiedzy i umiejętności.






