
Magia świec 

 

By wybrać odpowiedni kolor świec do naszych celów, należy przestrzegać kilku ważnych reguł. Po 
pierwsze kolory świec przyporządkowane są do konkretnych rytuałów, jednak, jeżeli chcemy np. 
zapalić tylko świecę intencyjną (zapalamy ogień w intencji jakiejś rzeczy. Np. chcąc przyciągnąć w 
życie bogactwo, zapalamy ją mówiąc w myślach bądź głośno…Ja…tutaj imię i nazwisko…., 
przyciągam w swoje życie szczęście i bogactwo) powinniśmy kierować się nie tylko kolorem świecy 
odpowiednim dla danej energii, ale również odpowiednim dniem tygodnia. I tak: 

• W poniedziałek najodpowiedniejszą będzie świeca w kolorze białym bądź srebrnym 
• We wtorek czerwonym 
• W środę fioletowym 
• W czwartek niebieskim 
• W piątek zielonym 
• W sobotę czarnym 
• W niedzielę żółtym, złotym 

Tym samym, najodpowiedniejszym dla rytuałów dotyczących  

• zdrowia będzie piątek (kolor świecy zielony),  
• dla miłości wtorek (czerwona świeca),  
• dla życzeń, rozwoju intuicji środa (kolor fioletowy)  
• do oczyszczań sobota (świeca czarna) dla finansów  
• niedziela (świeca złota)  
• dla próśb, dziękczynień dla Aniołów i naszych Duchów opiekuńczych, czwartek (świeca 

niebieska). 

Trzeba podkreślić, że biała świeca może zastąpić każdy kolor świecy. Niemniej jednak, gdy chcemy 
wzmocnić jakość i moc jakiegoś rytuały, intencji bądź prośby, powinniśmy wykorzystywać magię 
kolorów. 

Kiedy działanie świecy intencyjnej bądź rytualnej chcemy wzmocnić naszą osobistą energią, kolejną 
świecę powinniśmy obok postawić świecę odpowiednią dla naszego znaku zodiaku. I tak: 

• Baran – czerwony 
• Byk – zielony 
• Bliźnięta – żółty 
• Rak – srebrny 
• Lew – pomarańczowy 
• Panna – żółty 
• Waga – różowy 
• Skorpion – purpurowy 
• Strzelec – fioletowy 
• Koziorożec – czarny 
• Wodnik - wszystkie kolory 
• Ryby – wrzosowy 



Kolory świec same w sobie pomagają w: 

• Biel- służy prawie każdej dziedzinie, a przede wszystkim oczyszczaniu z negatywnej energii. 
• Złoty- dla ochrony i zdobycia pieniędzy, bogactwa, majątku. Przyciągnięcia dobrej pracy, 

prestiżowego stanowiska. To kolor władców i osób majętnych. Jest kolorem słonecznym, 
przyciągającym w nasze życie mocnych i korzystnych ludzi. 

• Srebrny- kolor księżycowy, lunarny, kobiecy. Wzmacnia telepatię, jasnowidzenie, intuicję. 
Chroni przed negatywnymi energiami podczas odprawiania rytuałów, ale także podczas snu. 

• Niebieski- sprzyja proroczym snom, jest dziękczynieniem dla wyższych energii za opiekę.  
• Zielony- uzdrawia, uspokaja, chroni partnerów, chociaż nie wzmaga miłości. 
• Żółty- wspomaga uczenie się i analizy intelektualne. Żółta świeca palona w intencji zdanego 

egzaminu znacznie ułatwia nam z jednej strony zapamiętanie materiału, z drugiej trafienie na 
odpowiednie dla nas pytania. 

• Pomarańczowy- wzmacnia naszą energię w pracy, pomaga zdobyć dobre dla nas stanowisko, 
przyciąga pieniążki i dobrobyt. 

• Czerwony- daje życiową siłę, wzmacnia naszą seksualność i namiętność. Uzdrawia związki 
partnerskie, pozwala na znalezienie tej jednej jedynej miłości życia. 

• Różowy- chroni, daje szczęście, wysyła uczuciową energię w odpowiednim dla nas kierunku, 
harmonizuje nasze emocje,  

• Fioletowy- wzmacnia każdy czar, którym się zajmujemy. Wynosi nasze prośby na wyższe 
poziomy, daje duchową ochronę, wzmacnia intuicję, chroni i oczyszcza. 

• Brąz- uziemia, daje poczucie stabilności, pozwala przezwyciężyć kryzysy finansowe. 
• Czerń- oddala negatywne energie. Czasem używany w czarnej magii, chociaż przede 

wszystkim ochrania i spala to, co koło nas nagromadziło się zupełnie niepotrzebnego. Odsuwa 
od nas byty i myślokształty. 
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