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Wstęp

Trzymasz w dłoniach 365 kolejnych dni swojego życia. To narzędzie, nazwane przez 
nas Księgą Blasków, może posłużyć Ci do spisywania wspomnień i stanie się wówczas 
magicznym pamiętnikiem. Może również otworzyć przed Tobą Przyszłość - gdy już dziś 
postanowisz, że z jakiego powodu, uśmiechniesz się na kartach listopada, cały Twój 
czas - od momentu wpisania intencji, aż do punktu jej spełnienia - przepłynie w kie-
runku, który swoją Wolną Wolą mu wyznaczysz. Może stać się soczewką, przez którą 
obserwujesz Wszechświat. Jak pod mikroskopem, pochylając się nad każdym Magicz-
nym Momentem, odbitym w kropli rosy i zanurzając w letnim tańcu kolorów i zapachów 
nad rozgrzaną łąką, lub obejmując wzrokiem jak przez teleskop, gdy wielkie idee zro-
dzone w Twoich przemyśleniach lśnić będą jasno nad Twoją Rzeczywistością jak każda 
z gwiazd, które postrzegasz. 

To jest Twój wybór. To Ty decydujesz w jakim stylu, z jaką wibracją i w jaki sposób 
przeżyjesz ten przełomowy, oczyszczający ze wszelkich złudzeń i zorientowany na od-
nalezienie prawdziwej Ścieżki rok. Od Ciebie będzie zależała każda godzina w nim, tak 
więc i moc każdej Pełni i każdego Nowiu będzie emanować blaskiem w Twoim kierunku 
na tej zasadzie, którą - dzięki Wolnej Woli - stworzysz i wprowadzisz w swoje życie. 

Z naszej strony możesz liczyć na klucze i wskazówki, dzięki którym przepłyniesz przez 
Przestrzeń i Czas kolejnych dwunastu miesięcy w harmonijny, zgodny z ruchem planet 
nad Twoją głową i rytmem Ziemi pod Twoimi stopami, sposób. Twoją rolą jest, by rów-
nież i Twoje serce lśniło uśmiechem spełnienia podczas każdego z dni. To najważniejszy 
kompas. Niezawodny i konieczny, byś doszedł po szczeblach doświadczeń na Szczyt 
Życia. Na drodze, w którą właśnie wyruszasz, dochodzisz do wniosków. Dochodzisz do 
celów. Dochodzisz do siebie. Jeśli Twoim strategiem jest Twoja własna Odwaga, a swoją 
Wiarą potrafisz otworzyć oczy na piękno Życia, nie wątpimy, że dzięki tej wędrówce 
staniesz się Arcydziełem Własnej Duszy. 

Jestem dumna, że wybrałeś mnie i Akademię Ducha na swoich przewodników. 

Miłość i Moc, Miłość i Moc, Miłość i Moc!

Wiedźma AnjaAnna, The Witchest
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Pełnia w Raku

Dzisiaj poszukajmy równowagi pomiędzy pracą a domem, bezpieczeństwem emo-
cjonalnym a aspiracjami zawodowymi. Księżyc w znaku Raka, odnosi się do potrzeby 
odrębności emocjonalnej, pozwolenia sobie na prywatność i ocenę sytuacji życiowej za 
pomocą tylko i wyłącznie własnych odczuć. To dobry czas na magię rodową, poszuki-
wanie własnych korzeni oraz kulminacja emocji i procesów związanych ze wszystkim, 
co nazywamy domem.

Księżyc, Jowisz, Mars i Neptun utworzą tak zwany wielki trygon w znakach żywio-
łu wody - Raku, Skorpionie i Rybach. Spowoduje to naturalny, harmonijny przepływ 
pełnego spektrum energii w ich obrębie. Neptun wpływa onirycznie, rozdaje inspiracje 
i dostęp do wysokiej sztuki, ułatwia wchodzenie w stany wizyjne. Mars w koniunkcji 
z Jowiszem w Skorpionie to entuzjastyczne zaproszenie do działania, okraszone spe-
cyficznym dla tego znaku uporem i wytrwałością nie znającą granic. Dla wrażliwych 
osób, które akurat przechodzą trudniejszy okres osobisty w życiu, taka dawka marso-
wej energii wymieszana z silnymi emocjami może okazać się zbyt wybuchowa. Dobrze 
będzie jednak wykorzystać ją do przebudowy swojego stanu emocjonalnego na taki, 
który służy rozwojowi. Jednocześnie dzisiejsza opozycja Księżyca do Plutona to ście-
ranie się z trudnymi uczuciami, takimi, których wręcz kompulsywnie unikamy. Jednak 
konfrontacja w końcu musi nastąpić, nieważne czy rzeczywistość pokaże nam problem 
w postaci osoby wywołującej w nas skrajne emocje, czy sytuacji, która wymaga peł-
nej przebudowy swojej struktury emocjonalnej na poziomie podświadomych lęków. To 
z czym się zmierzymy, jest częścią naszej własnej psychiki i im szybciej uświadomimy 
sobie konieczność zbudowania nowego mechanizmu emocjonalnego, tym bezpieczniej 
poczujemy się sami ze sobą. Jeżeli zaś spotkamy jeszcze kiedyś na swojej drodze podob-
ne okoliczności, posiadając już wygrane doświadczenie, będziemy w stanie w zupełnie 
inny sposób odnaleźć się w zaistniałej sytuacji.

Merkury zmierza do trygonu z Uranem, warto więc posłuchać intuicji, otworzyć się 
na przypływ intelektualnych przebłysków, które ułatwią poszukiwania przyszłościo-
wych rozwiązań.
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1Stycznia                        Anielski Patron Miesiąca - Cambriel                           Poniedziałek

Anielski Patron Dnia - Nemamiach
Nowy Rok

j

2 Stycznia                                                                                                                                                                      Wtorek

Anielski Patron Dnia - Nemamiach
Mahayana (buddyzm)

Pełnia w Raku @

j
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3Stycznia                                                                                                                                                                     Środa

Anielski Patron Dnia - Nemamiach
Mahayana (buddyzm)

j

4 Stycznia                                                                                                                                         Czwartek

Anielski Patron Dnia - Nemamiach
Mahayana (buddyzm)

j
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5 Stycznia                                                                                                                                                                Piątek

Anielski Patron Dnia - Nemamiach
Wieczór Trzech Króli (chrześcijaństwo)

j

6 Stycznia                                                                                                                                                                            Sobota

Anielski Patron Dnia - Yeyalel
Objawienie Pańskie/Święto Trzech Króli (chrześcijaństwo)

Wigilia Bożego Narodzenia (prawosławie)

j
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7Stycznia                                                                                                                                                                     Niedziela

Anielski Patron Dnia - Yeyalel

j
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Magia Kuchenna
Opowieść o magii w kuchni powinno się zacząć od próby wyjaśnienia, czym jest 

jedzenie. Bowiem nie jest ono wyłącznie czymś, co podtrzymuje nasze funkcje życio-
we. Pełni ono funkcję kulturową, społeczną i towarzyską. Jedzenie wyłącznie w celu 
zachowania życia traci smak, czyli swój sens. 

My jako ludzkość stanęliśmy teraz przed pewnego rodzaju dylematem. Z jednej stro-
ny zaczynamy w końcu zauważać zależność utrzymania zdrowia od jedzenia naturalnej 
żywności przygotowanej w domu. Z drugiej strony, przemysł spożywczy uzależnił nas 
od produktów, które możemy zjeść od razu. W dodatku chemiczne polepszacze smaku 
sprawiają, że nie wyobrażamy sobie, aby coś co tak doskonale smakuje mogłoby nam 
zaszkodzić. Dodajmy jeszcze znaną i lubianą twarz aktora, który w telewizji lub gazecie 
przekonuje nas z uśmiechem, że to jedzenie jest zdrowe i smaczne.  

Tymczasem gdy pozwalamy na to, by gotowały za nas firmy, wszystkie rytuały sca-
lające rodzinę zostają odrzucone i ukryte. Zrezygnowaliśmy z wielu pięknych rzeczy 
przy robieniu jedzenia. Jednym z moich najważniejszych wspomnień z dzieciństwa 
jest czas spędzony z mamą w kuchni.  Zapach i smak ucieranego masła z cukrem, 
mąką i jajkami. I ten tajemniczy sposób, w który ta mikstura zamieniała się w obłęd-
nie pachnące ciasta. Ten zapach zawsze zwiastował niedzielę lub święta. Niedziela 
pachniała też rosołem i pieczonym kurczakiem, co mnie jako dziecku dawało poczucie 
bezpieczeństwa i spokoju. 

Gotowanie to wiekowa wiedza i tradycja. Opowieść o połączeniu wszystkich ży-
wiołów. Ogień daje poczucie więzi i bezpieczeństwa. To właśnie on wesoło tańczy 
w kominku (nawet na reklamach napojów gazowanych w okolicach Świąt Bożego Na-
rodzenia), wprowadzając domową atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. Jedna z opo-
wieści o postępie, wiąże się ze zniknięciem otwartego ognia z naszych domów i nasze-
go życia. Jednak historia cywilizacji zaczęła się od użycia ognia do gotowania. Ogień 
łączy nas nawet teraz. Niech świadczą o tym imprezy przy ognisku lub grillu. Olejki 
eteryczne w drewnie to smak, który tak lubimy w wędzonych potrawach. Pieczenie 
na ogniu jest jedną z najstarszych form przygotowywania jedzenia. Kiedy ludzkość 
wymyśliła naczynie, w którym można było gotować, pojawiła się sztuka gotowania. 
Kunszt łączenia składników dla uzyskania nowych smaków. Bo gotowanie to harmo-
nijne połączenie składników, które, najczęściej, oddzielnie wcale nie są smaczne. 

Gotowanie to codzienny rytuał, modlitwy, intencje płynące przez ręce do potrawy. 
Oddając więc ten rytuał w ręce korporacji i koncernów wiele ryzykujemy. Widać to 
już w składzie na etykiecie. W żadnej domowej spiżarni nie znajdziemy raczej na przy-
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kład monoglicerydów. Pogoń za jak najtańszymi surowcami jest dla firm spożywczych 
ważniejsza od zdrowia ich klientów. Tak więc poprawiają smak ogromną ilością cu-
krów, soli i tłuszczy. Za ich sprawą jedzenie bardziej przypada do gustu konsumentom 
i uzależnia ich. 

Najważniejszą rzeczą w kulturze jedzenia jest powrót do źródła. Jeśli mamy odtwo-
rzyć kulturę gotowania, musimy z powrotem wprowadzić dzieci do kuchni i pokazać 
im, jakie jest to przyjemne. Najwięcej o smaku i gotowaniu dowiadujemy się właśnie 
w dzieciństwie, gdy wiele czasu spędzamy w kuchni. Gotowanie to kreacja i czarowa-
nie, dlatego jako dzieci tak bardzo lubiliśmy pomagać w przygotowaniu jedzenia. Po 
kilku powtórzeniach staje się to bardzo naturalne i świat się nie wali, gdy musisz obrać 
czosnek lub pokroić warzywa. 

Kiedy gotujesz, myślisz o ludziach, którym właśnie szykujesz jedzenie. Przybliżasz 
się ku naturze. Pracujesz z roślinami i zwierzętami. To Ty decydujesz, czym nasycisz 
jedzenie dla najbliższych. Czy będzie to spokój, zdrowie, radość czy siła do działania. 
Ty i Twoje przyprawy, twoje myśli i intencje to jest Największa Magia w czystej posta-
ci, którą spożyją inni. 

Gotowanie to zawsze transformacja i w tym sensie zawsze jest cudem. Mam wielkie 
życzenie i nadzieję, że gotowanie przeżyje swój renesans. Będziemy wtedy gotować 
z wyboru i dlatego że nas to cieszy, a nie dlatego, że musimy. 

Chcę abyście uwierzyli, że podstawą żywienia Twojego i Twojej rodziny musi być 
prawdziwa żywność. Nie zawsze doskonała, organiczna, ale zawsze prawdziwa, po-
chodząca od natury i przygotowana własnoręcznie. 

Barszczyk Mocy
Ze wszystkich form przygotowywania jedzenia, najciekawszą cudowną transforma-

cją jest fermentacja. Jedzenie i napoje powstają na skutek działania bakterii i grzybów 
oraz drobnoustrojów, pochodzących z ziemi. 

Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, idąc przez alejki sklepów, ile tam jest sfer-
mentowanej żywności - keczup, piwo, salami, sery, wino, ocet czy czekolada. Sfermen-
towane produkty stanowią jedną trzecią naszej diety. Fermentacja ożywia coś, co wyda-
wało się martwe. Czekolada, na ten przykład, odgrywa niezwykle istotną rolę w naszej 
kulturze, a powstaje ze zgniłych nasion kakaowca w Amazonii. Kwas mlekowy produ-
kowany przez bakterie to konserwant, który zabija szkodliwe bakterie. Fermentacja nie 
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tylko konserwuje produkt, ale też go ulepsza. Smak staje się mocniejszy i ciekawszy, 
a przy okazji bakterie produkują całą masę witamin B12 oraz witaminy C. Tak więc po 
procesie fermentacji otrzymujemy jedzenie dużo bogatsze w wartości odżywcze, które 
cudownie dba o nasze jelita i nasz układ odpornościowy.

Co powiecie na barszcz z buraków? Robi się on praktycznie sam! Do kiszenia uży-
wamy dowolnego naczynia, które nie reaguje z kwasem, czyli najlepiej sprawdzi się tu 
szklane, ceramiczne lub kamionkowe naczynie.

Potrzebujemy 5-6 ładnych buraków. Jeśli nie mamy buraków organicznych, pole-
cam wykąpać je w kwaśnej wodzie przez 2-3 minuty. Żeby zrobić taką kąpiel, do litra 
czystej wody dodajemy czubatą łyżkę sody kuchennej, moczymy, a potem opłukujemy 
warzywa w czystej wodzie.

Gdy mamy tak przygotowane buraki, obcinamy końcówki z obu stron i kroimy je 
w niezbyt duże kawałki lub centymetrowe plastry. Do naszego czystego, wyparzone-
go wrzątkiem naczynia wkładamy pokrojone buraki, kilka ząbków czosnku przekrojo-
nych na pół, szczyptę ziaren kminku, 2-3 liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego 
oraz kawałek korzenia chrzanu (jeśli mamy, bez chrzanu też wyjdzie). 

Zalewa: na 1 litr wody dodajemy płaską łyżkę soli kamiennej “do przetworów”. Mie-
szamy do rozpuszczenia się całej soli, następnie zalewamy buraki tak, aby woda przy-
kryła całość. Tak przygotowane naczynie przykrywamy gazą, zakładamy gumkę re-
cepturkę i odstawiamy w ciepłe miejsce. No i czekamy aż bakterie zrobią swoje. Cały 
proces trwa około tygodnia. Proces możemy przyspieszyć, dodając do mikstury coś, 
co już zawiera laktobakterie, na przykład łyżka kwasu z ogórków kiszonych lub kapu-
sty (zwróćcie uwagę jakie ogórki kupujecie w sklepie - te kiszone są fermentowane 
naturalnie, kwaszone są chemiczne). Jeśli na powierzchni naszego barszczu pojawią 
się białe plamki, po prostu zbieramy je łyżeczką i wyrzucamy, nie jest to zły objaw. 
Po tygodniu odcedzamy zakwas przez sito, przelewamy go do szczelnie zamkniętych 
butelek i przez kilka tygodni możemy się cieszyć cudownie magicznym probiotykiem, 
no i najlepszym na świecie barszczykiem.


