
Jabloň. Posvátný strom druidů. Jeho květy se používají při kouzlech na lásku. Pálí se jako vůně. 
Bříza bělokorá (Betula alba). Posvátný strom druidů. Za novoluní se sbírají úlomky kůry, která se používá v 
kouzlech na přivolání lásky. 
Růže vinná (Rosa rubiginosa) Mohou ji nahradit jakékoliv růže. Pokud chcete , aby se vám zdály jasnovidecké 
sny, nasypte 2 lžičky čerstvých nebo sušených růžových okvětních plátků do šálku a přelijte vroucí vodou. 
Zakryjte hrneček a nechte 5 minut ustát. Než půjdete spát výluh vypijte, abyste posílili čarování na přivolání 
lásky. 
 
Líska (Corylus spp.) Posvátný strom druidů. Hůlky z tohoto stromu symbolizují bílou magii a léčení. Větvičky 
ve tvaru vidlice se používají na hledání vody nebo zakopaných pokladů. Pokud jste venku a potřebujete rychlou 
magickou pomoc, nakreslete kolem sebe lístkovou větví kruh. Abyste získali pomoc nadpřirozených bytostí z 
roslin, upevněte lístkové oříšky na provázek a pověste si je doma nebo v místnosti, kde vykonáváte rituály. 
 
Měsíček lékařský (Calandula officinalis) Posvátná roslina druidů. Měsíčková voda se dělá z květů. Když si jí 
potřete víčka, pomůže vám spatřit nadpřirozené bytosti. Květy, které přidáte do podušky nebo polštářku , 
přivolají jasnovidecké sny. 
 
Rdesno - hadí kořen (polygonum bistorta). Chcete-li být pochopeni druhými anebo chcete-li pochopit druhé, 
noste u sebe kousek sušeného kořene. 
 
Kokořík mnohokvětý, Kokořík vonný (Polygonatum multiflorum, Polygonatum odaratum) Tyto byliny se pálí 
jako děkovná oběť za pomoc živlům při rituálu. 
 
Routa vonná (Ruta graveolens) Staří keltové považovali routu za protimagickou rostlinu, která chrání před 
kouzly a černou magií. Čerstvým stvolem jde kropit posvátnou vodou při vysvěcování, žehnání a lečení. Když 
se pálí při vymítání nebo s očisťujícími přísadami, vyhání záporné projevy a přiměje věci do pohybu. 
 
Sporýš lékařský (Verbena officinalis) Známý též jako verbena. Posvátná rostlina druidů, která tvořila součást 
mnoho rituálů a kouzel. Byla cenněna tak vysoko, že byla kladena na oltář. Když je pálena, má velkou moc 
zapudit záchvat šílenství, ale používá se také ke kouzlům na získání lásky, k očištění a zbohatnutí. Velmi silně 
přitahuje opačné pohlaví. 
 
Světlík lékařský (Eupharasia afficinalis). Je to posvátná rostlina druidů. V pevně uzavřené nadobě svaříme na 
mírném plameni hrst tohoto koření v půl litru vody. Nechá se to přes noc ustát. Potom bylinu přecedíme a 
vymačkáme co nejvíc. uskladníme odvar v nádobě, která jde dobře uzavřít a chráníme ji před sluncem a teplem. 
Ale do ledničky jí nedáváme. Vypijte půl lžičky v půlce hrnku studniční (pramenité) vody nebo magického 
čaje, a zlepšíte se v jasnovidectví. 
 
Vavřín ušlechtilý (Laurus nobilis) Jeho listy pálily kněžky trojjediné bohyně, aby vyvolaly věštecké vidiny. 
Položí-li se vavřínové listy pod polštář, poskytnou vidiny o budoucnosti.vavřín působí proti negativním vlivům 
a jevům. 
 
Vřes obecný (Calluna vulgaris) Posvátná bylina druidů. je používána za letního slunovratu k získání lásky a 
ochrany. Červený vřes vzbuzuje vášeň, bílý vřes uklidňuje vášně nežádoucích nápadníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Z prírodnej lekárne 
Prostriedky, ktoré nám dokážu pomôcť v boji proti nadmernému poteniu, môžeme hľadať aj v prírodnej 
lekárničke. Odporúča sa napríklad kúpeľ vo vode s výťažkom z dubovej a vŕbovej kôry, smrekových výhonkov, 
tiež z listov orecha vlašského alebo brezy. Vhodný je aj odvar z listov šalvie lekárskej – rastliny, ktorej 
mnohostranné liečivé účinky, napríklad dezinfekčné a protizápalové, sú známe už od stredoveku. Vyskúšať by 
ste mohli aj čaje napríklad z yzopu lekárskeho, mäty alebo ľubovníka bodkovaného. Pri problémoch s nočným 
potením môžu pomôcť kvety bazy čiernej, chmeľ, aj medovka lekárska. Nepríjemnému poteniu dokáže 
zabrániť aj žihľava – z koreňa tejto rastliny si môžeme pripraviť čaj, vňať je vhodné pridať napríklad do šalátu. 
Ak nás trápi potenie nôh, skúsme im naordinovať kúpeľ, do ktorého dáme odvar z prasličky roľnej, alebo 
siahnime po bežnej výbave každej kuchyne a okúpme ich vo vode so sódou, octom, alebo morskou soľou. 


