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Různé druhy 
čarování

Pomsta
Kolem půlnoci se pohodlně posadí tam, 

kde se cítí v bezpečí. Rozvážně přemýšlejí, 
kdo jim ubližuje. Potom s veškerým možným 
soustředěním napíšou na papír jeho celé jmé-
no, které v protisměru hodinových ručiček ně-
kolikrát okroužkují a teprve pak se uvolní. Při 
vytváření několikanásobného kruhu kolem 
jména se dostanou do magické komunikace  
s nepřítelem a řeknou mu silnější slova, jež 
jsou zaměřená na danou situaci. Nemají na 
ně žádnou šablonu. A morální dilema také ne. 
Protože nepřítel, který krutě ubližuje, se mu 
též vyhýbá. Pomsta tedy musí být! Potom po-
psaný papír zmačkají, hodí ho do připravené 
nádoby s levným olejem a uzavřou. Zloduch, 
útočník, pomlouvač nepřestane bojovat, vyšle 
odvetu, která je nezasáhne, ale vrátí se k němu 
zpět. Nenabídli mu totiž prostor k útoku, ná-
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doba je utěsněná a jeho jméno se dusí v oleji. 
Aby bylo kouzlo dokonalé, opakují ho devět-
krát. Poté obsah nádoby zakopou do země, 
někam daleko od jejich bytu nebo domu. 

Čarují také venku, čistý vzduch je jejich 
přítelem a mocné magické síly intenzivnější.

Prokletí
Zničená pověst, pomluva, zrada, oklamá-

ní… to všechno může spustit destruktivní spi-
rálu, jež se nedá lehce zastavit. Útočník, který 
tyto věci vyvolává, chce své oběti donutit, aby 
se dostaly do blázince nebo se staly úplně ně-
kým jiným, někým, kdo bezmocně ztroskotá. 
Jeho magické počínání dá málokdo na pranýř. 
Jenom Romky si plivnou do dlaní a takové-
ho člověka proklejí. Nikdy se nad jeho zlobu 
nepovznesou, tvrdí, že by tím upevnily jeho 
moc a stálé ubližování. Toto kouzlo provádějí 
v jarních a letních měsících, protože k němu 
potřebují žábu. O žábách se všeobecně tradu-
je, že přinášejí královskou lásku, peníze, štěstí,  
a navíc mají nadpřirozené schopnosti. Respek-
tují tuto definici, ale víc než často berou žábu za 
„anděla prokletí“. Jsou přesvědčené, že dokáže 
polykat i duše zlých lidí. Kdo ví? Nejdříve si 
chytí žábu do dlaně, zavážou jí oči, pokorně 
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pokleknou a v těsné blízkosti její hlavy zaměří 
soustředěně svoji energii na daný cíl a vyřknou 
prokletí. Mluví konkrétně. Až skončí, odejmou 
pásek z očí a vypustí ji do přírody. Potom vsta-
nou, tlesknou a spustí hranu ruky na magickou 
dlaň, na které žábu drželi. Nikdy žádné žábě 
neublíží, aby ji nezbavili kouzelného účinku. 
Stejným způsobem je používají pro přivolání 
lásky nebo k upevnění vztahu. Každé kouzlo 
vždy opakují devětkrát.

Zahojení duše
Romská žena velmi snadno ztrácí svou 

identitu a oddaně se přizpůsobuje vkusu a ob-
razu svého partnera. Pokud z jeho strany dojde 
k náhlému odchodu nebo odloučení, znamená 
to pro ni nepříznivý obrat a velmi bolestivé 
chvíle. Pro nikoho z nás není jednoduché, aby 
rychle změnil původní pocity lásky a štěstí. 
Nechtěné rozvody či rozchody nejsou žádné 
radostné události, které by se měly oslavovat. 
Romky je řeší chladem. Nejraději by si vyn-
daly svá srdce z těla a daly je do lednice, aby 
přestalo krvácet. Protože to není možné, tak si 
aspoň chladí svoji rozdrásanou duši. Vyjdou 
do přírody, kde protéká potok, hodí do něj přes 
pravé rameno nějakou minci, aby předem zá-
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zračnému živlu poděkovaly. Potom si do prou-
du vody lehnou, tím mobilizují svou energii 
a intenzivně se soustředí na daný cíl. Za svůj 
cíl považují, aby se navždy zbavily truchlení. 
Proto rozkazovacím způsobem zakřičí: „Zmiz-
ni!“ Pak nespěchají, dopřejí studené vodě, aby 
mohla vstřebat veškeré negativní aspekty je-
jich života. Tento prostý akt opakují devětkrát. 
Pokud se své bolesti nezbaví, doma se ponoří 
do vany se studenou vodou, ve které plavou 
kostky ledu. Hraničí to téměř s krutostí, ale led 
jim dává pocit odstupu od citových problémů 
a lásky. S magickou sférou komunikují se stej-
nou intenzitou jako v přírodě. Kouzlo neopa-
kují, neboť má silné účinky.

Přivolání lásky
„Život není vždycky jednoduchý, ale bude 

mnohem snazší, pokud ho budeme sdílet s ně-
kým, koho budeme milovat, a s někým, kdo  
k nám pociťuje upřímnou lásku, k níž budeme 
oba přistupovat s velkou úctou,“ říká Romka 
Anitta.

Než začnou kouzlit, vypijí čaj ze sušených 
šípkových růží. Cukr spojují s vyvoláním dob-
rých pocitů, a proto si čaj řádně osladí. Moc 
a sílu ohně si dobře uvědomují, stejně jako 
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jejich předkové za dávných dob. Oheň je pro 
ně tvořivý živel, který jim slouží ke všem po-
zitivním změnám. Proto si někde na zahradě, 
louce nebo v lese udělají ohýnek a již při jeho 
zapalování do něj vnáší svá milostná přání. 
Když je plamen zahaluje zářivým světlem tak 
intenzivně, že před svým zrakem vidí svého 
nového partnera, vyslovují hlasitě své prosby 
a přitom si uvědomují, že čarují. Soustředěně 
komunikují s magickou sférou. Ne s nadějí, 
že si přivolají lásku na celý život, ale s napro-
stou důvěrou. Kouzlo opakují devětkrát. 

Čarování při úplňku
Naplno zářící Měsíc odráží velkou ener-

gii, na niž se rádi napojují muži – Romové. 
S nadšením vnímají prapůvodní sílu každého 
úplňku, ostatní fáze Měsíce jim nic neříkají. 
Léta si šlapou po své ověřené cestě a prak-
tikují krátká úplňková kouzla. Při některých 
používají i byliny, které je potom uzdravují 
nebo přivolají peníze, lásku a klid. Rozhod-
ně při čarování nepožívají alkohol. Vždy při 
úplňku mají půst, protože přetvořit si svůj 
život není v moci zákeřného alkoholu, nýbrž 
v jejich čistém vědomí. Předem se smiřují  
s tím, že ke zhmotnění vyřčeného přání je tře-
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ba časový interval, jehož délka se nikdy nedá 
odhadnout.

Úplněk lednový
Vždy v prvém měsíci roku jsou připrave-

ni, jako skoro každý z nás, změnit svůj život  
k lepšímu. Přejí si, aby jejich moc, peníze  
a zlato stouplo nejméně o dvanáct stupínků. Nej-
dříve se ponoří hluboko do svých prožitků, do 
svých obchodů, aby si upřesnili, co v minulém 
roce dobře nefungovalo. Nesnaží si něco vylep-
šovat, omlouvat se. Z předchozích propadů se 
chtějí poučit a vykročit jiným směrem. Potom 
intenzivně soustředí myšlenky na novou ces-
tu a vkládají si do peněženky bobule posvátné 
byliny, která nevyrůstá ze země, ale na jabloni 
nebo na buku – jmelí. Z těchto dvou listna-
tých stromů má jmelí největší magickou moc 
a je používáno k vyšším záměrům. Vyšší moc, 
víc peněz, ale také velká láska. S vědomím, že 
jsou bobule jedovaté a mohou je použít třeba 
jako zbraň, nosí je při sobě po celý rok.

Úplněk únorový
V důsledku mnoha letitých zkušeností po-

važují tento úplněk za ledový a strašidelný. 
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Když kdysi dávno vysílali svá přání na ochra-
nu, neprožívali žádnou pohodu ani klid na duši. 
Běhal jim mráz po celém těle, slyšeli divné ob-
ludné hlasy a setkávali se s duchy svých minu-
lých, nečestných činů. Vesmírná síla jim posí-
lala prapodivnou ochranu, která nebyla v jejich 
prospěch. Bylo to varování a obviňování.

Sedět celý večer na pocitu viny bylo trau-
matické, a proto se jednoho dne rozhodli, že 
tento úplněk budou využívat k očištění duše, 
mysli a zdraví. Vyjdou do přírody, kde si vy-
hlédnou dva jehličnany, stojící blízko u sebe. 
Nejdříve se pro očistu mezi nimi projdou  
a pak je obejmou. Podvědomě cítí, jak ve 
stromech proudí neviditelná energie, která je 
za úplňku nejsilnější, a bude ochotná spojit je 
s nebem i podsvětím. Logiku to má, protože 
stromy mají kořeny pod zemí a jejich vrchol-
ky míří k nebesům. V myšlenkách si formu-
lují přesný obraz, jak bude život vypadat, až 
jim velké starosti opadnou, a rázným hlasem 
své přání přeorientují na strom. Když cítí, že 
byli vyslyšeni, opřou se o něj zády a s dlaně-
mi obrácenými vzhůru žádají nebeskou říši, 
aby je také očistila od všeho zlého a špatného, 
co v sobě nosí. Prostřednictvím svých dlaní 
předají veškerou negativní energii vesmíru, 
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který spolu se stromem přetrhá jedy a neře-
šitelné problémy. Toto kouzlo praktikují také 
Indiáni. Jsou přesvědčeni, že stromy nejsou 
příčinou nesnází nebo místem zla. Předávají 
lidem pouze to dobré a vtahují do sebe to, co 
je negativní.

Úplněk březnový
Každý březen, kdy začíná astrologický 

rok, s veškerou kuráží vymýšlejí novátorský 
projekt, který každým rokem prochází něko-
lika změnami a střety. To jim zrychluje pulz, 
ale zpomaluje reálné myšlení. Sice hekticky 
napíšou na kus papíru doslova všechno, čeho 
chtějí v obchodním světě dosáhnout, ale po-
tom napsané hlasitě a hlavně s jasným zá-
měrem přečtou úplňku. Vědomě vstřebávají 
proudící energií a v duchu si představují, jak 
jsou s obchodním partnerem spřízněni a ban-
kovní konta jim po celý rok narůstají. Pokud 
je březnová nálada nezradí, tak papír s textem 
spálí a popel vypustí do prostoru. Není to nut-
né, neboť účinnost rituálu to neovlivní.


