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Quareia przeprowadza Aspirantai magii od początku drogi do poziomu Adepta i dalej. 

Kurs nie zawiera żadnego zbędnego tekstu, ozdobników ani udziwnień — wszystko jest 

na swoim miejscu i wszystko, co znajduje się w kursie, znajduje się w nim z konkretnego 

powodu. 

Więcej informacji znajdziesz na stronie 

www.quareia.com 

Pamiętaj — aby ten kurs był skuteczny, najmądrzej jest przechodzić przez poszczególne 

lekcje w określonej kolejności. Jeśli tego nie zrobisz, kurs nie zadziała tak jak powinien. 
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QUAREIA - ASPIRANT 

Moduł 1 - Podstawowe umiejętności 

Lekcja 1: Techniki medytacyjne 

Istnieje bardzo ważny powód, dla którego medytacja jest pierwszą umiejętnością, 

jakiej uczysz się w sztuce magicznej: nie ma magii bez wiedzy, jak prawidłowo używać 

umysłu. Bycie spokojnym, oczyszczanie swojego umysłu i umiejętność prowadzenia 

myśli to umiejętności niezbędne dla magicznych działań. Aby robić to skutecznie, należy 

medytować codziennie. 

Kiedy Aspirant po raz pierwszy przystępuje do praktyki medytacyjnej, może 

napotkać liczne trudności: umysł i ciało bywają bestiami trudnymi do opanowania; ale 

dzięki wytrwałości medytacja w końcu stanie się zwyczajną częścią twojego codziennego 

życia. Kiedy dotrzesz do poziomu Adepta, powinnaś być w stanie zamknąć oczy i 

natychmiast wejść w głęboką przestrzeń, z której możesz czerpać moc i w której twoje 

psychiczne zmysły są zawsze gotowe i dostępne. Sposobem, aby tam dotrzeć, jest 

praktyka, praktyka i jeszcze więcej praktyki. 

Praktyczne wskazówki 

Istnieje parę praktycznych aspektów, na które chciałabym zwrócić twoją uwagę 

zanim rozpoczniesz swoją praktykę medytacyjną. Wprowadzenie ich w życie będzie 

miało kluczowe znaczenie dla skuteczności twojej medytacji.  



 

Medytacja nie musi być wykonywana na podłodze z nogami skręconymi w precel. 

Jeśli już siedzisz w ten sposób, ponieważ praktykujesz jogę itd., wtedy wszystko 

w porządku. Jeśli nie przywykłeś do praktyki jogi i wcześniej nie medytowałeś, nie myśl 

sobie, że musisz się męczyć, żeby wysiedzieć w pozycji, która jest dla ciebie trudna. 

Usiądź na krześle z wyprostowanymi plecami lub na macie na podłodze. Jedyna rzecz, 

którą bym odradziła, to leżenie: nie idziesz spać – masz medytować. Pozycja leżąca 

zachęci twój umysł do zapadnięcia w sen, czego absolutnie nie chcemy. Tak więc jeśli 

rozważałaś położenie się, przestań się wygłupiać i usiądź na krześle. 

Załóż wygodne ubranie. Ustaw w zasięgu wzroku cichy zegarek, tak aby go widzieć, 

kiedy otworzysz oczy. Podczas pierwszych etapów magicznego treningu, będziesz sam 

mierzyć sobie czas. Jeśli to możliwe, miej otwarte okno, nawet jeśli na zewnątrz jest 

głośno: świeże powietrze i zawarta w nim energia będą mieć na ciebie dobry wpływ. Jeśli 

to możliwe, wybierz pomieszczenie z daleka od jezdni, tak żeby móc otworzyć okno i nie 

wdychać spalin. Wyłącz telefony itd. 

Jeśli to możliwe, wstań godzinę wcześniej niż zwykle i niech medytacja będzie 

pierwszą rzeczą, jaką zrobisz rano. Na początku będzie trudno, ale nastroi to twój umysł 

na cały dzień. Jeśli to naprawdę niemożliwe (np. już i tak wstajesz do pracy o 5 rano), 

medytuj późnym popołudniem, wczesnym wieczorem. Postaraj się unikać medytowania 

późnym wieczorem i nocą. Z magicznego punktu widzenia, najlepszym czasem na 

medytację jest świt. 

Nie pomijaj tej lekcji nawet jeśli już medytujesz i umiesz uspokajać swój umysł –  

ponieważ jest w niej kilka aspektów niezbędnych dla tego kursu. Jeśli już medytujesz, 

ćwiczenia te po prostu wydadzą ci się o wiele łatwiejsze. 

PIERWSZE ĆWICZENIE MEDYTACYJNE 

Zapal świeczkę, zanotuj czas, usiądź i zamknij oczy. Obróć głowę w prawo, weź 

głęboki wdech, a następnie powoli wypuść powietrze. Obróć głowę w lewo, weź głęboki 

wdech, potem wydech. Spójrz na wprost, weź głęboki wdech, a następnie wydech. 

Prawą ręką (niezależnie od tego, czy jesteś prawo- czy leworęczny), umieść kciuk 

i palec serdeczny po obu stronach nasady swojego nosa w miejscu, gdzie spotykają się 

nos i oczy, a także palec wskazujący na czole tuż powyżej nosa/linii brwi (obszar 

trzeciego oka). Siedź i oddychaj normalnie, będąc świadoma palca na swoim czole. Skup 

się na swoim palcu. 

Jeśli twoja ręka się zmęczy, opuść ją przez cały czas skupiając uwagę na tym 

samym miejscu na czole. Wyobraź sobie jak wdychasz biały dym i wydychasz szary lub 

czarny dym. Kiedy robisz wdech, wyobrażaj sobie jak biały dym wypełnia twoje ciało 



 

 

i wypycha z niego zastały czarny dym. 

Za każdym razem, kiedy twój umysł odpłynie, ściągnij go z powrotem do punktu 

na czole. Kiedy poczujesz, że nie możesz się już dalej skupiać, otwórz oczy i sprawdź 

godzinę. Jeśli nie siedziałaś co najmniej dziesięć minut, zamknij oczy i kontynuuj. Jeśli 

siedziałeś dłużej niż dziesięć minut, zamknij oczy na jeszcze kilka chwil i stuknij w punkt 

trzeciego oka swoim prawym palcem wskazującym w momencie brania głębokich 

wdechów nosem. 

Wstań. Rozciągnij się z ramionami wyciągniętymi w górę, a następnie na 

wyprostowanych nogach zrób skłon, kładąc dłonie na podłodze. Utrzymaj taką pozycję 

przez kilka sekund. Wstań, obróć ciało w prawo, utrzymując biodra skierowane na 

wprost, ręce wyciągnięte, utrzymaj pozycję. Obróć się i powtórz to samo na drugą 

stronę. Stań na wprost, z wyciągniętymi rękoma i spójrz na to, co jest przed tobą. Patrząc 

na to, co jest przed tobą, wizualizujii również to, co jest za tobą: jakie meble, ściana, 

drzwi itd. Stój i upewnij się, że twój mózg może przetworzyć jednoczesne patrzenie na 

jedną rzecz i myślenie o czymś innym. 

Na koniec obróć się na wschód, ukłoń się i zakończ. Kłaniasz się w uznaniu dla 

każdego Adepta, który przeszedł tę drogę przed tobą, każdego ucznia, który osiągnął 

prawdziwy poziom Adepta i dalej. Kłaniasz się w uznaniu dla wszystkich wewnętrznych 

i zewnętrznych nauczycieli. I jest to praktyka potrzebna do dalszej pracy 

w wewnętrznych światach. W magii stanowi to głęboką oznakę szacunku: nie wystarczy 

po prostu bezmyślnie skinąć głową lub ciałem w pozbawionym znaczenia geście. Myśl 

o tym, co robisz. Kłaniając się, bądź świadoma tego, że podłączasz się do historycznej 

linii magów; starożytnej linii, starożytnej tradycji, która zasługuje na twój szacunek. 

Pamiętaj, dwadzieścia minut medytacji dziennie jest o wiele lepsze niż godzina lub 

więcej raz lub dwa razy w tygodniu. Mało a często jest kluczem. 

 

DRUGIE ĆWICZENIE MEDYTACYJNE 

Kiedy już opanujesz poprzednie ćwiczenie medytacyjne, kontynuuj wykonywanie 

go przez dziesięć minut dziennie lub więcej i dodaj do niego opisaną poniżej następującą 

technikę przez następne dziesięć minut dziennie lub więcej. Zakończ swoją sesję 

rozciągnięciem się i ukłonem objaśnionym w pierwszym ćwiczeniu. 

Kiedy już się w tym osadzisz i przywykniesz do podstawowej techniki 

medytacyjnej opisanej w pierwszym ćwiczeniu, przyjdzie czas na pracę z kolorem. 

Stanowi to podstawę nauki jak przemieszczać moc do i z ciała. Właśnie tutaj zaczyna się 

zaawansowana technika. Najpierw uczysz się jak kierować kolor do swojego ciała i na 



 

zewnątrz niego; następnie jak wywołać regenerację i oczyszczanie swoich wewnętrznych 

energii. 

W poniższym ćwiczeniu będziesz pracować z trzema kolorami: czerwonym/lewo, 

niebieskim/centrum i białym/prawo. 

Zaczynając od prawej strony, zatkaj lewe nozdrze przyciskając je lewym palcem 

wskazującym. Oddychaj swoim prawym nozdrzem i przy wdechu wyobrażaj sobie, jak 

prawa strona twojego ciała wypełnia się białym dymem. Rób wydech ustami i wyobrażaj 

sobie, jak wydmuchujesz biały dym. Wdychaj biel, wydychaj biel. Powtórz całą 

sekwencję trzykrotnie. 

Teraz przyciśnij swoje prawe nozdrze prawym palcem wskazującym i oddychaj 

lewym nozdrzem. Wyobraź sobie, jak wdychasz czerwony dym, który wypełnia lewą 

stronę swojego ciała i jak wydychasz czerwony dym ustami. Powtórz to trzy razy. Opuść 

dłonie na kolana i oddychaj obydwoma nozdrzami, wyobrażając sobie, jak wdychasz 

niebieski dym, który wypełnia centrum twojego ciała wzdłuż linii środka od głowy do 

palców i jak wydychasz niebieski dym ustami. Powtórz to trzy razy. 

Kiedy skończysz, posiedź w ciszy i wyobrażaj sobie niebieski kanał przepływający 

przez twoje centrum, biały kanał przepływający przez twoją prawą stronę i czerwony 

kanał przepływający przez twoją lewą stronę. Spędź trochę czasu po prostu siedząc 

i utrzymując świadomość trzech kolorów przepływających przez twoje ciało. 

Na koniec posiedź jeszcze przez chwilę w ciszy i pozwól umysłowi się uspokoić. 

Jeśli przyłapiesz się na wspominaniu albo myśleniu o różnych rzeczach, delikatnie      

porzuć myślenie o nich i powróć do ciszy. Jest to najtrudniejsza umiejętność do 

opanowania w medytacji i najlepiej budować ją po kilka minut za każdym razem, aż 

w końcu cały twój czas w medytacji będzie odbywał się w ciszy. 

 

TRZECIE ĆWICZENIE MEDYTACYJNE 

Kiedy już przyzwyczaisz się do wizualizacji w medytacji i jesteś w stanie siedzieć 

pół godziny lub dłużej, nadszedł czas, by nauczyć się medytacji wewnętrznego 

płomienia. To początek zestawu umiejętności, który – gdy już go opanujesz – będzie 

jednym z wielu narzędzi możliwych do zaangażowania w pomoc w ochronie, 

transporcie, uzdrawianiu i energetyzowaniu. To starożytna metoda magicznej medytacji 

i coś, czego będziesz używać przez całe swoje magiczne życie. 

Ta medytacja opiera się na obrazie ognia.  Poprzez twój trening obraz ten zostanie 

stopniowo połączony ze stanem umysłu i stanem mocy nazywanym Pustką. Ta moc jest 

czymś, co istnieje we wszystkich żywych istotach, we wszystkich żywiołach, 

substancjach i wzorcach: by połączyć się z tą mocą, musisz najpierw nauczyć się jak 

pracować z nią w medytacji. A robi się to używając żywiołu ognia. Musisz nauczyć się 



 

wizualizować płomień przed sobą i płomień w sobie. 

Na razie nauczysz się bardzo podstawowej medytacji “wewnętrznego płomienia”. 

Zamknij oczy i wykonaj jedno ze swoich prostych ćwiczeń oddechowych, aż umysł stanie 

się spokojny. Używając oka swojego umysłu, wyobraź sobie płomień płonący delikatnie 

w centrum twojego ciała. Nie robi ci krzywdy, nie pali cię; to płomień siły witalnej, który 

cię energetyzuje i stanowi aspekt twojej siły życiowej. Przy każdym wdechu i wydechu 

utrzymuj świadomość płomienia wewnątrz: wciąż stałego, wciąż obecnego. Zauważ jego 

kolor. Zauważ, jak delikatnie się porusza, kiedy oddychasz. 

Za każdym razem, kiedy twój umysł odpłynie od płomienia, a myśli zaczną się 

tłoczyć w głowie, delikatnie zatrzymaj ich przepływ i pamiętaj o płomieniu w swoim 

centrum. Przywróć uwagę do płomienia, do uczucia ciepła w ciele. Zauważ, jakie daje 

poczucie bezpieczeństwa i jaki jest piękny. 

Otwórz oczy i sprawdź godzinę. Jeśli siedziałaś przez więcej niż dziesięć minut, 

wstań, rozciągnij się i wykonaj swój pokłon. Jeśli siedziałaś tylko przez chwilę, zamknij 

oczy i skup się ponownie na płomieniu w centrum swojego ciała. 

 

Magia i Medytacja 

Medytacja to główna i podstawowa umiejętność w sztuce magicznej, ponieważ na 

wiele sposobów wykorzystujemy w niej umysł; nauczenie się, jak świadomie nim 

operować jest bardzo ważne. Spokojny umysł pozwala magowi skupić moc, a możliwość 

świadomego używania wyobraźni do budowania obrazów w oku umysłu pozwala 

magowi tworzyć wzorce i przejścia, dzięki którym świadomość może rozszerzyć się poza 

ciało. 

W dzisiejszym świecie nieustannego zgiełku, mediów i hałasu, nauczenie się jak 

być w ciszy, jak słuchać i jak być spokojnym może okazać się dla aspirującego maga 

bardzo trudne. Droga do pokonania tej trudności wiedzie przez pracę nad nią. Niektórzy 

z was doświadczą buntu umysłu, ciała lub obu tych elementów. Nie przekształcaj swoich 

sesji medytacyjnych w walkę; raczej nadaj im rytm. Pamiętasz, jak jako dziecko nie 

chciałaś myć zębów, twarzy albo siedzieć cicho póki dorośli nie skończą jeść? Tego typu 

dyscyplina była trudna dla dziecka, a jednak jako dorosły przechodzisz przez takie rzeczy 

nawet o nich nie myśląc. Tak samo stanie się z medytacją. I ten poziom osiąga się 

poprzez codzienną praktykę. 

Zdarzało mi się praktykować medytację z dzieckiem na kolanach albo w autobusie 

na długiej trasie: dało mi to dobrą bazę na późniejsze lata, kiedy przychodziło mi nagle 

zmierzyć się z potężną istotą lub niebezpieczną sytuacją – mogłam natychmiast uzyskać 



 

spokój i skupienie. 

Magia płynie z tego spokojnego, skupionego miejsca. Szaty, narzędzia i ołtarze 

stanowią część magii, ale jeśli staną się dla ciebie protezą, jesteś skazany na zniszczenie 

lub porażkę. 

Magiczny atak nie będzie cierpliwie czekał, aż skończysz robić to co robisz, 

założysz szatę i podniesiesz rytualny miecz: złapie cię nieuważnego w środku 

zapracowanego dnia. Jak nauczysz się w trakcie treningu – kiedy używasz magicznych 

narzędzi, twoje ciało również staje się wszystkimi tymi połączonymi narzędziami, a twój 

umysł jest najbardziej potężnym narzędziem, jakiego możesz użyć. Ta moc płynie 

najpierw z medytacji, a później z użycia magii wizyjnej. 

Zadania 

1. Medytuj codziennie przez minimum dwadzieścia minut. Zacznij od pierwszej 

medytacji. Kiedy ją zrozumiesz i nauczysz się ją wykonywać, dodaj drugą medytację. 

Kiedy to opanujesz, przejdź do pracy z medytacją płomienia. 

Kiedy już opanujesz wszystkie trzy ćwiczenia, zacznij regularną codzienną rutynę, 

która obejmie wszystkie trzy medytacje po kolei: najpierw oczyszczenie ciała (biały 

dym/czarny dym), następnie przebudzenie trzeciego oka (przyciskanie palcem 

i stukanie), później energetyzowanie i wyrównanie trzech kanałów (czerwony, niebieski, 

biały), a na końcu medytacja płomienia. Medytuj przez co najmniej dwadzieścia minut 

każdego dnia bez przerwy. Ale nie medytuj dłużej niż godzinę dziennie. 

2. Rób krótkie notatki na temat postępów w medytacji w swoim dzienniku: 

wypisuj jak długo medytowałaś (i pisz prawdę!), czy było łatwo czy trudno i jak się potem 

czułaś. Jest powód, dla którego warto codziennie zapisywać jak się czujesz na koniec 

medytacji: w końcu pokaże ci to, jak rozwija się twój system wczesnego ostrzegania. 

Podczas gdy będą mijać tygodnie, a ty będziesz zyskiwać coraz większe doświadczenie 

w  medytacji, nadejdą momenty, kiedy zakończysz medytację czując się trochę „dziwnie” 

albo „pomieszany”. Może to stanowić wczesne ostrzeżenie przed problemem lub 

chorobą. Na początku jest to bardzo cichy szept; coś, co ledwo czujesz. 

Ale im więcej pracy i im więcej praktyki w innych podstawowych umiejętnościach, 

stopniowo na pewno zaczniesz rozpoznawać uczucie swojej „dobrej” energii i swojej 

„złej” lub „chorującej” energii i swój system wczesnego ostrzegania, który m.in. 

sygnalizuje, że „coś nie gra”. Kiedy już rozpoznasz to szczególne uczucie płynące 

z  systemu wczesnego ostrzegania, będziesz w stanie wykorzystać inne podstawowe 

umiejętności, by zidentyfikować, co może być nie tak lub czy znajdujesz się w jakimś 

niebezpieczeństwie. 



 

Im częściej będziesz rozpoznawać te sygnały, tym silniejsze staną się z czasem. 

Czasami to tylko twoja własna świadomość robiąca ci psikusy, ale kiedy to się zdarzy, 

kluczowa będzie umiejętność rozpoznawania różnicy. Ponieważ każdy wyczuwa to 

w  nieco inny sposób, jedynym sposobem, by naprawdę nauczyć się, co mówią ci twoje 

własne uczucia w ciszy, jest obserwowanie ich poprzez swój dziennik. 

Jeśli zachorujesz, przejrzyj kilka poprzednich dni w swoim dzienniku i sprawdź 

jak się czułaś po medytacji. Czasami ciało doznaje lekkiego energetycznego haju cztery 

godziny przed chorobą: to twój układ odpornościowy zbroi się na atak. Inni czują brak 

skupienia, a niektórzy opisują uczucie bycia w „kiepskiej formie” tuż przed 

zachorowaniem. 

Jeśli dzieje się coś złego lub trudnego, znów zajrzyj do swojego dziennika. Kilka 

słów dziennie wystarczy. Kiedy zaczniesz dostrzegać wzór wyłaniający się z twoich 

opisów, nauczysz się rozpoznawać ciche ostrzeżenia, które daje ci wewnętrzna energia 

lub ciało. Zapisuj je więc codziennie bez przerwy. 

Codzienna medytacja stanie się częścią twojej codzienności na całe życie, więc 

przyzwyczaj się do tego!
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i Przypis tłumaczki: Trzy etapy szkolenia — aspirant, inicjowany i adept — to nie tylko 

etykietki. Nie służą również jedynie temu, by podzielić kurs na trzy części. Stanowią one trzy 

oddzielne etapy rozwoju podczas treningu magicznego: etap bycia rozdartym, etap bycia ponownie 

złożonym i w końcu etap „powstania w całości”. W tradycji magicznej odpowiada to starożytnemu 

wewnętrznemu wzorcowi: zanim ktoś będzie mógł prawdziwie wkroczyć w strumień magii, musi 

zostać odarty ze wszystkiego, co już nie spełnia swojej roli — wszelka słabość, podatność i 

niedojrzałość musi odpaść. Nie odbywa się to poprzez skupienie na tych słabościach, lecz 

poprzez pracę aspiranta, która wyzwala głębokie i starożytne wzorce mocy. Wpływając do życia 

aspiranta, często niedostrzegalna, moc ta odnajduje w nim każdy słaby punkt. Więcej na ten 

temat znajduje się w rozdziale 1.5. Quareia Study Guide.  

 
 

ii Przypis tłumaczki: W oryginale użyto słowa „myśl”, jednak w praktyce słowo wizualizacja w 

języku polskim lepiej oddaje sens tego ćwiczenia. 

https://static1.squarespace.com/static/539af6bee4b0cef061847e36/t/5ad5c040352f5392dfa34259/1523957827412/studyguide-web-PDF.pdf

