Kúza  čar
Svet myšlienok, ktoré tancujú všade okolo nás. Niektoré sú chumáčovité ako mráčiky. Niektoré sú neodbytné ako susedov pes, ktorý do nás
stále strká ňufákom.
Sú skutočné, alebo sa nám to iba zdá?
Vstúpme spolu do sveta kúziel. Objavujme, kúzlime a zabávajme sa.
Na okraji Londýna žilo dievča, ktoré sa volalo Lucy Hamiltonová. Rodičia boli úradníkmi v pobočke jednej z miestnych bánk, trávili veľa času
v práci a dcére nevenovali toľko pozornosti, koľko potrebovala. Bývala
často sama doma a okrem príkazov a zákazov toho od rodičov veľa nepočula. Často bola smutná, bála sa tmy a v noci sa túlila k svojmu plyšovému medveďovi, ktorého dostala ako malá od babičky. Chodila do školy
v Brentforde, neďaleko rieky Temža. Pretože sa stávala uzavretejšou, mala
aj málo kamarátov.
Jedného daždivého pochmúrneho večera, keď bola sama doma, spomenula si, že na povale zostali veci po babičke, a že by tam mohla nájsť
nejaké staré hračky, možno aj postieľku pre medveďa.
Prekonala strach z neznáma a vydala sa na prieskumnú cestu na starú
povalu. Obliekla si na seba starý sveter, z predsiene zobrala baterku, aby
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si posvietila na cestu. Zuby jej drkotali od strachu, ale rozhodla sa tomuto strachu nepodľahnúť. Ako kráčala hore, drevené schodisko s každým
krokom zavŕzgalo. Dvere na povalu boli odomknuté, ale celé zaprášené,
pretože do nich veľa rokov nikto nevstúpil.
Otvorila a vstúpila. Chvíľu trvalo, kým si zvykla na prítmie, ale
čoskoro už celkom dobre videla. Pomaly sa prechádzala po povale,
plnej rôznych harabúrd, pokrytých pavučinami a vrstvou prachu. Pomaly
a opatrne otvárala zaprášené skrine a vyťahovala zásuvky. Okrem prachu,
niekoľkých vystrašených myší a jedného veľkého pavúka však nič zaujímavé nenachádzala.
Už chcela sklamaná odísť, keď zakopla a spadla. Baterka jej vypadla
z ruky, zhasla a skotúľala sa pod niektorú zo skríň. Pomaly si čupla a skúmala, o čo zakopla. Nahmatala niečo, čo podľa hmatu vyzeralo ako drevená truhlička. Skúsila s ňou pohnúť. Truhlička povolila, Lucy ju uchopila do obidvoch rúk a vybehla z povaly na chodbu a rýchlo sa ponáhľala
do svojej izbičky. Až tam sa zastavila a položila truhličku do stredu izby.
Chvíľu nahlas vydychovala a potom si k nej zvedavo prisadla. Vzala ju
do rúk a silno ňou zatriasla. V truhličke niečo zašušťalo a ozvalo sa slabé
cinknutie. Na zem vypadol malý kľúčik.

SKDV044_blok.indd 8

19.9.2017 8:30:28

Lucy sa zarazila a uprela oči najskôr
na kľúčik a potom na truhličku. Je to kľúčik
od tajomstva? Roztrasenými prstami chytila opatrne kľúčik, zasunula ho do zámku truhličky a otočila ním. Zámok cvakol
a truhlička sa otvorila. Lucy zatajila dych.
Trochu sa zdvihla a uvidela starú, obchytanú knihu. Na prednej strane bol nápis
Kniha kúziel.
Lucy bola unavená aj zvedavá zároveň. Vytiahla knihu a skryla ju pod
vankúš. Čo ale spraviť s truhličkou? Nechať ju v izbičke? To nejde, upútala by zbytočne pozornosť rodičov. Nakoniec sa rozhodla prázdnu truhličku vrátiť na povalu. Len čo skočila do postele, vrátili sa rodičia. Lucy nechala knižku pod vankúšom a utekala privítať rodičov.
„Prepáč, boli sme na porade a potom sme sa stretli so známymi a zdržali sme sa,“ povedala mama a ponáhľala sa do kúpeľne. Otec sa rozvalil
v obývačke na pohovku. „Som vyčerpaný, choď spať.“
Lucy sa vrátila do izbičky. Takto to bolo stále. Neznášala to. Rozsvietila si lampičku a vytiahla spod vankúša knihu. Voňala starobou a Lucy
napadlo: „Kto ju tam vlastne zabudol. Babička? Prababička? Niekto neznámy? A o čom je vlastne táto kniha? Sú to príbehy, rozprávky?“ Otvorila knihu na prvej strane.
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Každá čarodejnica aj čarodejník má svoju kúzelnú paličku.
Kúzelná palička nie je len nejakým výmyslom kŕkajúcich žiab.
Kúzelná palička ma svoj zmysel.
Kúzelná palička je symbolom. Symbolom moci. Symbolom,
že nejakú vec máš vo svojich rukách. Je pripomenutím, že ak
chceš niečo dosiahnuť, niečo zmeniť, záleží na tebe.
Toto je postup na získanie moci:
1. Povedz si, čo chceš zmeniť a ako.
2. Zváž dôsledky tejto zmeny.
3. Prekroč vlastné obavy a neistotu, použi vlastnú moc
a rozhodni sa, že to zmeníš. Ak necítiš dostatok
vlastnej sily, použi kúzelnú paličku ako pomocníka.
4. Teraz už len zostáva zmenu uskutočniť.
Teda použiť to správne kúzlo.
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Lucy sa dlho zívlo, už nedokázala udržať viečka otvorené. Skryla knihu pod vankúš, zhasla lampičku a zaspala.
Nasledujúci deň ubehol ako voda. Raňajky, škola, krúžok, domáce
úlohy, večera. Na knihu si Lucy spomenula, až keď sa hodila do postele.
Siahla pod vankúš a nahmatala ju. „Aha, kniha. Nesnívalo sa mi to.“ Uľavilo sa jej, že si to len nevymyslela. Kniha kúziel ležala na vankúši a Lucy
mala pocit, ako by bola rada, že ju niekto našiel. Usmiala sa a otvorila ju
tam, kde včera skončila.

Keď nemáš dostatok svojej sily, si chorá, unavená alebo
nesústredená, môžeš využiť pomoc svojej paličky.
Preto, aby sa palička stala iba tvojou paličkou, dodržuj
nasledujúci postup. Zober opracovanú paličku a oslov ju
tajnou kúzelnou formulou, napríklad ŠAMROT, RAMCH,
MAVADAR, ale môžeš použiť aj iné mená (formule), ktoré
ti pripadajú ako vhodné. Toto meno sa stane tajným kľúčom
k tvojej paličke. Teraz po dobu 21 dní vezmi každý deň paličku
do ruky a niekoľkokrát sústredene opakuj jej tajné meno.
Od tej chvíle, aj keby paličku niekto našiel, bez znalosti tejto
kúzelnej formuly mu nebude fungovať. POZOR! Nezabudni
túto tajnú formulu!
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