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Szczęście jest definiowane jako kombinacja losowych okoliczności, któ-
re sprowadzają na człowieka dobro albo zło. Zgodnie z tą definicją szczę-
ście jest nieprzewidywalne. Angielski pisarz E. M. Forster (1879-1970) 
to właśnie miał na myśli, gdy pisał: „Na świecie jest wiele szczęścia, ale 
jest to tylko szczęście. Nikt z nas nie jest bezpieczny. Jesteśmy jak dzieci 
balansujące na linie”1.

Przez stulecia wiele osób podejmowało próby wyjaśnienia, czym jest 
szczęście. Niektórzy uważają, że architekt wszechświata kreuje sytuacje, 
w których może zdarzyć się szczęście lub pech. Inni wierzą, że ufanie wła-
snej intuicji przyniesie im szczęście. Jeszcze inni twierdzą, że nie ma cze-
goś takiego jak szczęście, a za każde zdarzenie, dobre czy złe, odpowiada 
czysty przypadek. Pisarz Max Gunther zauważył: „Szczęście jest najwyż-
szą obrazą ludzkiego umysłu: nie można go zaplanować, nie można o nie 
zadbać, nikt nie potrafi go nauczyć. Można tylko mieć na nie nadzieję”2.

Stanowczo się z tym nie zgadzam! Wszyscy mamy wpływ na nasze 
szczęście, co jest pocieszającą myślą, gdy życie zdaje się być serią przypad-

wpr owa d z e n i e

czym jest szczęście 
i jak sobie z nim radzić?
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ków. Choć szczęście nie rządzi bezpośrednio naszym życiem, ma wpływ 
niemal na wszystko, co robimy. W efekcie na przestrzeni całej historii lu-
dzie próbowali pomóc szczęściu poprzez rytuały, zaklęcia, pozytywne my-
ślenie, filozofie, takie jak feng shui czy wróżby – omówimy te techniki 
w naszej książce.

PoWodzenIe

Szczęście to tajemnicza siła, która ma wpływ zarówno na to, co w życiu 
dobre, jak i na to, co złe. O sir Winstonie Churchillu (1874-1965) mó-
wiono „szczęśliwy diabeł”, ponieważ w większości przypadków wydarze-
nia w jego życiu przybierały taki obrót, który był dla niego korzystny. 
W ostatnich latach naukowcy zaczęli przyglądać się różnym praktykom, 
by zbadać, czy mogą one zapewnić ludziom powodzenie. Lysann Da-
misch z Uniwersytetu w Kolonii przyjrzała się przesądom zawodowych 
sportowców, takich jak np. Michael Jordan, i stworzyła test sprawdzają-
cy, czy te praktyki rzeczywiście przynoszą im więcej szczęścia. W jednym 
z eksperymentów poprosiła ochotników, by przynieśli ze sobą swoje ta-
lizmany. Talizmany te zostały zabrane do sfotografowania i tylko połowa 
ochotników odzyskała je przed rozpoczęciem testu. Ci, którzy mieli tali-
zmany przy sobie, poradzili sobie z testem lepiej, gdyż czuli się bardziej 
pewni siebie. Profesor Damisch odkryła, że nawet samo życzenie komuś 
„powodzenia” poprawia jego wyniki, gdyż dodaje mu pewności siebie3.

Wydaje się, że przesądy mogą wzmocnić szczęście, ponieważ dają lu-
dziom poczucie pewności siebie i złudzenie posiadania kontroli w sytu-
acjach stresowych. Giora Keinan z Uniwersytetu w Tel Awiwie odkrył, że 
ludzie częściej „odpukują w niemalowane drewno” w odpowiedzi na py-
tania wywołujące stres, takie jak: „Czy kiedykolwiek miałeś poważny wy-
padek drogowy?”4.

Przypadkowe zrządzenia losu mogą przynieść szczęście lub pecha. Wy-
grana na loterii jest dobrym przykładem. Wygranie dużej sumy pieniędzy, 
gdy szanse na to wynoszą jeden do milionów, z pewnością jest przykła-
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dem szczęścia. Co niekoniecznie musi się szczęśliwie kończyć: jak poka-
zuje statystyka, dwóch na trzech zwycięzców loterii wydaje lub traci zdo-
byte pieniądze w mniej niż pięć lat.

Ludzie często uważają cudze zdumiewające sukcesy za przejaw szczę-
ścia, ignorując fakt, że talent, ciężka praca, wytrwałość oraz inne czynni-
ki były zapewne ważniejsze w osiąganiu sukcesu niż samo szczęście. Czę-
sto szybki z pozoru sukces jest w rzeczywistości efektem wielu lat ciężkiej 
pracy, która ostatecznie przyniosła szczęśliwy rezultat.

Oczywiście pomimo sposobów na pomaganie szczęściu, niektórych rze-
czy nie da się zmienić. Twoi przodkowie i kraj pochodzenia to doskonałe 
przykłady. W niektórych krajach rodzice czują się szczęśliwsi, gdy urodzi 
im się chłopiec, a nie dziewczynka, ponieważ chłopiec, kiedy dorośnie, bę-
dzie wspierał swoją rodzinę, dziewczynka natomiast wyjdzie za mąż i będzie 
wspierać rodzinę małżonka. Z tego powodu osoba urodzona w kraju pierw-
szego świata może zapewne być uważana za szczęśliwszą niż osoba urodzo-
na w kraju trzeciego świata. Dziecko urodzone w kochającej się rodzinie 
będzie szczęśliwsze niż dziecko, którego rodzice się nienawidzą. Zamożni 
rodzice to większe szczęście niż rodzice z trudem wiążący koniec z końcem. 

Jednak nawet w tych sytuacjach tak samo prawdziwa może być od-
wrotna sytuacja. Dziecko zamożnych rodziców, którzy obsypują je kosz-
townymi prezentami, ale nie okazują mu miłości, ma mniej szczęścia niż 
dziecko biednych rodziców, którzy jednak cały czas demonstrują swą mi-
łość do niego.

PeCh

Istnieje także pech. Tak zwana „siła wyższa” w postaci trzęsień ziemi, tsu-
nami czy tornad może wyrządzać niewiarygodne zniszczenia i rujnować 
ludziom życie w zaledwie kilka chwil. U mojego przyjaciela wykryto raka 
wkrótce po tym, jak przeszedł na emeryturę; zmarł kilka miesięcy póź-
niej. Miał nadzieję rozpocząć nową karierę jako artysta. To zdecydowa-
nie przykład pecha. 
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Co ty myślISz o SzCzęśCIu?

Wiele lat temu spotkałem człowieka, który twierdził, że szczęście nigdy 
mu nie sprzyjało. Miał poczucie, że życie sprzysięgło się przeciwko niemu 
i że stratą czasu byłaby próba stawiania oporu, gdyż los i tak zrobi mu na 
złość. Przez lata wiele razy o nim myślałem, czułem bowiem, że to jego 
własne myśli były przyczyną pecha. Zawsze byłem mu wdzięczny. Gdyby 
nie to przypadkowe spotkanie, być może nigdy nie zainteresowałbym się 
tematem szczęścia, a niniejsza książka może by nie powstała. To prawdo-
podobnie oznacza, że spotkanie z nim było dla mnie szczęśliwe. 

Nic dziwnego, że istnieje wiele powiedzeń odnoszących się do szczę-
ścia. Oto kilka przykładów:

RR Szczęście nie zna granic.
RR Szczęście sprzyja śmiałym.
RR Lepiej urodzić się szczęśliwym niż bogatym.
RR Do szczęścia nie trzeba urody.
RR Każdy jest kowalem swego szczęścia.
RR Komu szczęście sprzyja, bieda go omija.
RR Lepszy łut szczęścia niż funt rozumu.
RR Szczęścia się nie da kupić.
RR Szczęśliwym się ten mianuje, kto spokojnie dni rachuje.
RR Ze szczęściem w życiu różnie bywa, lecz kto nie gra, nie wygrywa.
RR Szczęście nie zależy od liczby przyjaciół, ale od ich właściwego do-

boru.
RR Szczęście należy wspomagać swoimi wysiłkami.
RR Szczęśliwy, kogo cudze przygody uczą.
RR Komu szczęście sprzyja, tego bieda mija.
RR Kto ma szczęście w kartach, ten nie ma szczęścia w miłości (to ostat-

nie przysłowie jest szczególnie interesujące, ponieważ mówi o tym, 
że jeśli masz szczęście w jednej sferze życia, to niekoniecznie bę-
dziesz je mieć w innych).
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Bez względu na to, jakie są twoje aktualne przekonania na temat szczę-
ścia, odstaw je na bok i spróbuj czegoś nowego! Wypróbuj opisane tutaj 
praktyki i zobacz, jak szczęście zacznie ci sprzyjać. Nie wierzę, że szczę-
ście jest kwestią tylko przypadku ani że jest nieprzewidywalne; wierzę, że 
sami tworzymy swoje szczęście i swojego pecha tym, w jaki sposób żyje-
my. Głównym celem tej książki jest opisanie tej idei i pokazanie, w jaki 
sposób sam możesz pomóc swojemu szczęściu. Być może nie jesteś w sta-
nie kontrolować tego, co ci się przydarza, ale na pewno masz kontrolę nad 
swoimi reakcjami. Jeśli chcesz stać się szczęściarzem, takim jak ów „szczę-
śliwy diabeł Churchill”, to pamiętaj, że wszystko zależy od ciebie. Za po-
mocą tej książki nauczysz się, jak możesz wpływać na swoje szczęście. Ni-
gdy nie jest na to za późno.

W książce tej przyjrzymy się także różnym przedmiotom i rytuałom, 
których przez lata ludzie używali, by pomóc szczęściu. Metody te dzia-
łają jednak tylko wówczas, gdy w nie wierzysz. Sam posiadam kolekcję 
„szczęśliwych” przedmiotów i często noszę któryś z nich przy sobie, gdy 
szczególnie zależy mi na tym, by szczęście mi sprzyjało. To fascynujące, 
że zawsze idzie mi lepiej, gdy mam przy sobie talizman. Ale nie wierzę, że 
szczęście zawarte jest w przedmiocie. W tych sytuacjach mam więcej szczę-
ścia, ponieważ talizman przypomina mi o nim i o tym, jakim jestem szczę-
ściarzem. Ponieważ czuję, że mam szczęście, przepełnia mnie optymizm 
i pewność siebie, w wyniku czego przytrafiają mi się dobre rzeczy. Mam 
nadzieję, że zdecydujesz się na eksperymenty z przedmiotami opisanymi 
w tej książce, i że przekonasz się, ile szczęścia przysporzy ci ich używanie.

Jak korzyStać z teJ kSIążkI

Książka jest podzielona na cztery części. Część pierwsza opowiada o tym, 
jak przysporzyć sobie szczęścia w życiu poprzez zmianę swojego nastawie-
nia i podejścia do życia. W większości są to drobne zmiany, które pomogą 
ci odkryć nowe możliwości na przyciągnięcie szczęścia. Część druga sku-
pia się na tradycyjnych metodach pomagania szczęściu, takich jak magicz-



ne słowa, kamienie i talizmany. Bez względu na to, jaka jest twoja opinia 
o nich, ciekawym ćwiczeniem będzie wybranie jednego lub dwóch z nich 
i eksperymentowanie z nimi. W części trzeciej będziemy się przyglądać 
sposobom kreowania szczęścia w ważnych sferach życia – miłości, małżeń-
stwa i domu. Ponieważ szczęście często zależy od czasu, w części tej przyj-
rzymy się także porom roku, dniom, miesiącom i latom. Część czwarta 
mówi o ludowych tradycjach dotyczących szczęścia, w tym o przynoszą-
cych szczęście zwierzętach, potrawach, napojach oraz o folklorze. Tu tak-
że przyjrzymy się pojęciu szczęścia w Azji, gdyż tam właśnie ludzie przez 
tysiące lat badali różne sposoby przysparzania sobie szczęścia.

Z książki tej można korzystać na wiele sposobów. Można przeczytać ją 
od początku do końca. Alternatywnym sposobem jest czytanie w pierwszej 
kolejności tych fragmentów, które zainteresują cię najbardziej, a dopiero 
później pozostałych treści. Można otworzyć ją na przypadkowej stronie 
i zobaczyć, co się tam znajduje. Można traktować ją jako rodzaj leksyko-
nu i przeglądać ją od czasu do czasu. Jest w niej wystarczająco dużo haseł, 
by przez cały rok codziennie znajdywać coś nowego. Jakkolwiek będziesz 
z niej korzystać, mam nadzieję, że znajdziesz w niej wiele sposobów na kre-
owanie swojego szczęścia, na długo przed tym, zanim skończysz ją czytać.
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Przez wieki ludzie nosili talizmany i amulety, by przyciągnąć do siebie 
szczęście i odpędzić pecha. To fascynujące, jaką moc może mieć talizman, 
którego można dotknąć lub wziąć do ręki.

Kilka lat temu moja siedmioletnia wówczas wnuczka odczuwała wiel-
ki niepokój, ilekroć była poza domem. Moja córka zrobiła dla niej mały, 
wypchany watą talizman w kształcie serca, który dziecko miało ścisnąć za 
każdym razem, gdy poczuło się zagrożone. Miał on mniej więcej dwa cale 
długości, a materiał, z którego był zrobiony, był w ulubionych kolorach 
mojej wnuczki. Moja córka powiedziała Avie, że gdy tylko dotknie lub 
weźmie do ręki ów talizman, przypomni jej się od razu, że cała jej rodzi-
na bardzo ją kocha. Ten mały talizman działał zaskakująco dobrze, w cią-
gu zaledwie kilku tygodni zniknęły wszelkie ślady niepokoju.

Ja mam swój szczęśliwy żołądź, który leży obok mojego komputera. 
Gdy pisanie przychodzi mi z trudem, biorę go do ręki i myślę o chwi-
li, w której Ava mi go podarowała. Miała wtedy cztery lata. Gdy odkła-
dam żołądź z powrotem na biurko, pisanie znów zaczyna dobrze mi iść.

r o z d z i a ł  5

talizmany
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Czy naprawdę wierzę, że ów żołądź przynosi mi szczęście? Wiara nie 
jest konieczna. Żołądź działa, ponieważ dzięki niemu wracają dobre wspo-
mnienia i czuję się lepiej. A wtedy czuję się nie tylko pozytywnie nasta-
wiony do życia i pełen energii, ale także szczęśliwy.

Wiele drużyn sportowych posiada swoje maskotki, ponieważ liczą na 
to, że maskotka przyniesie im szczęście. Słowo „maskotka” pochodzi od 
francuskiego słowa „masco”, które oznacza czarodziejkę. Czarodziejka od-
pycha złe duchy i inne formy negatywnej energii. Maskotką może być 
wszystko. W rezultacie maskotka jest rodzajem talizmanu mającego przy-
nosić szczęście grupie ludzi, a nie jednej osobie.

Talizmany działają dlatego, że ich właściciele wierzą w ich moc. Choć 
wierzą w skuteczność swoich talizmanów, ludzie ci najczęściej wierzą tak-
że, że ich myśli i czyny determinują wydarzenia w ich życiu. Przynajmniej 
podświadomie wiedzą, że smutek i niepewność mogą prowadzić do wy-
padków i rozczarowań, natomiast pewność siebie i pozytywne nastawie-
nie są często oznakami sukcesu.

Talizmany pomagają wielu ludziom utrzymać pozytywne spojrzenie na 
życie i pozwalają stać się szczęśliwszymi, niż byli wcześniej.

Chociaż niektórzy uważają talizmany jedynie za przesądy, ostatnie ba-
dania przeprowadzone na Uniwersytecie w Kolonii wykazały, że talizma-
ny poprawiają ludzką pamięć, wyniki i pewność siebie1. 

Jako talizmanu możesz użyć niemal wszystkiego. Mój przyjaciel zawsze 
ma w kieszeni swoją szczęśliwą monetę. Wiem, że traktuje ją poważnie, 
nawet jeśli żartuje, że każda moneta w jego rękach staje się szczęśliwa. 
Kiedy noszę przy sobie monetę na szczęście, zwykle wybieram taką, którą 
przywiozłem z zagranicznych podróży, a rzadko używam waluty kraju, 
w którym mieszkam. Miejscowa moneta też może okazać się skuteczna, 
zwłaszcza gdy uda ci się znaleźć taką, którą wybito w roku twoich naro-
dzin. Najlepiej trzymać swoją szczęśliwą monetę osobno, w innym miej-
scu niż zwykłe drobne pieniądze. W ciągu dnia, gdy masz wolną chwilę, 
poobracaj monetę w palcach i podziękuj jej za to, że przynosi ci szczęście. 
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97. żołądź

W nordyckiej mitologii dąb jest uznawany za drzewo święte. Dawni dru-
idzi podobno nosili żołędzie, które zapewniały im szczęście. Mały żołądź 
przeobraża się w potężne drzewo i dlatego symbolizuje wigor, siłę i dłu-
gowieczność, a także szczęście.

98. ankh

Ankh to staroegipski krzyż symbolizujący życie. Ma kształt litery T, zakoń-
czonej u góry owalną pętlą. Faraonowie często byli przedstawiani z krzy-
żem ankh w ręku. Ankh zapewnia ochronę oraz szczęście.

Większość ludzi noszących ankh zawiesza go na łańcuszku na szyi. Je-
śli tak robisz, powinieneś dotykać go, ilekroć o nim pomyślisz. Powtarzaj 
sobie wtedy, jak bardzo jesteś szczęśliwy.

99. ząb borSuka

W dziewiętnastym wieku hazardziści często zaszywali ząb borsuka w pra-
wej kieszeni swoich marynarek, aby zapewnić sobie szczęście podczas gry 
w karty. Myślałem, że to stary i zapomniany zwyczaj, dopóki kilka mie-
sięcy temu nie zauważyłem takiego talizmanu w rękach jednego z graczy 
w kasynie w Phoenix.

100. PSzCzoła

Pszczoły uważane były za święte przez starożytnych Babilończyków, Egip-
cjan i Greków, i zawsze były symbolem szczęścia. Gdy pszczoła wlatuje do 
twojego domu i zaraz wylatuje, jest to oznaka nadchodzącego szczęścia 
i powodzenia. Gdy pszczoła wlatuje do domu i nie chce wylecieć, oznacza 
to, że będziesz mieć gości. Ale gdy pszczoła zdechnie w twoim domu, jest 
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to oznaką zbliżającego się pecha. Noszenie talizmanu w kształcie pszczo-
ły powinno zwiększyć twoją popularność i zapewnić ci dużo szczęścia.

101. Ptak

Talizman w kształcie ptaka wzmocni twoją energię, zadowolenie i poten-
cjał szczęścia. Ptaki od zawsze były uważane za posłańców przenoszących 
wiadomości między ziemią a niebem. Z tego powodu ptasi talizman po-
winien także umocnić twoje zdolności komunikacyjne.

102. błękIt 

Błękit od wieków był uważany za szczęśliwy kolor. To dlatego, że w przeszło-
ści ludzie wierzyli, że Bóg mieszka w niebie, a ponieważ niebo jest błękitne, 
więc musi to być ulubiony kolor Boga. W efekcie nawet dzisiaj niektórzy 
ludzie noszą błękitne paciorki, gdyż wierzą, że kolor ten jest znakiem po-
wodzenia i że odstrasza wszelkie formy negatywności. Stare angielskie po-
wiedzenie mówi: „Dotknij czegoś niebieskiego, a twoje życzenie się spełni”.

Tradycja noszenia czegoś błękitnego, by przyciągnąć szczęście pochodzi 
sprzed ponad półtora wieku. Panny młode tradycyjnie ubierają coś błę-
kitnego, a pod koniec dziewiętnastego wieku mężczyźni nosili niebieskie 
rajstopy, kobiety – niebieskie korale, a dzieci – niebieskie wstążki na szyi. 
Wszystko to, aby przyciągnąć szczęście2. Jeśli potrzebujesz więcej szczęścia, 
powinieneś założyć coś błękitnego. Pomyśl o swoim pragnieniu szczęścia, 
ilekroć zobaczysz jakieś niebieskie ubranie.

103. kaSztan

Kasztany to piękne, brązowe, lśniące orzechy, płaskie z jednej i zaokrą-
glone z drugiej strony. W języku angielskim nazywa się je czasem „okiem 
jelenia” z powodu okrągłej jasnej plamy na płaskiej stronie, która wyglą-
da mniej więcej jak oko tego zwierzęcia.
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W wielu częściach świata ludzie noszą przy sobie kasztany jako tali-
zmany. Gdy byłem dzieckiem, idąc do szkoły codziennie mijałem drze-
wo kasztanowca. Ilekroć z drzewa spadały kasztany, moja popularność 
w szkole rosła, gdyż każdy chciał poczuć w dłoni ich przyjemny kształt. 

To jeden z powodów, dla których skromny kasztan stał się dobrym ma-
teriałem na talizman. Ludzie zapewne podnosili kasztany, zachwycali się 
ich kształtem i zachowywali je przy sobie. Przez całe życie byłem z nimi 
mocno związany i pewnie dlatego są moim ulubionym talizmanem. Owo-
ce te nie są jadalne.

Zobacz także: KASZTAN JADALNY (108, s. 95)

104. motyl

Talizman w formie motyla poprawi twój humor i radość życia, ponad-
to zapewni ci szczęście. Motyle symbolizują wolność, zdrowie i radość. 
Za dobry znak zawsze uważano białego motyla, który siada na człowie-
ku lub w jego pobliżu.

105. GuzIkI

Guziki szczególnie przynoszą szczęście, gdy znajdzie się je przypadkiem, 
a także wtedy, gdy dostajemy je w prezencie od przyjaciela – symbolizują 
bowiem dozgonną przyjaźń. Lśniący guzik przyciąga nowych przyjaciół. 
Pojedynczy guzik, zwłaszcza ten, który dostałeś w prezencie, to idealny 
talizman. Słoik pełen guzików także może być użyty w tym celu. Ilekroć 
potrzebujesz szczęścia, wystarczy potrząsnąć pojemnikiem. Moja babcia 
miała metalową puszkę pełną guzików. Będąc dziećmi, moi bracia, sio-
stry oraz ja uwielbialiśmy potrząsać nim na szczęście. Niektórzy ludzie 
z podarowanych im guzików robią bransoletki. Nie tylko zapewnia im to 
szczęście, ale też gwarantuje, że przyjaźń z osobą, która podarowała taki 
prezent, przetrwa lata. 
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Ubierając się, zwracaj uwagę na to, by guziki wsuwać w odpowiednie 
otwory w ubraniu. Każda pomyłka może przynieść pecha, ale można go 
odczynić, rozbierając się i ubierając raz jeszcze bezbłędnie.

106. kamea

Kamea to medalion lub broszka z profilem głowy lub scenką na awersie. 
Kamee robi się zazwyczaj z twardego kamienia, np. z onyksu, a rzeźbio-
ny relief nakłada się na tło innego koloru. Kameę należy posiadać i ko-
chać przez siedem lat, zanim będzie mogła stać się talizmanem. Kamee 
często stają się rodowymi pamiątkami, które przekazuje się z pokolenia na 
pokolenie. Kamea zapewnia szczęście i powodzenie osobie, która ją nosi. 
Działanie to przechodzi także na kolejne pokolenia – tak długo, jak ka-
mea pozostaje w rodzinie.

107. kot

W historii świata koty uważano zarówno za symbol szczęścia, jak i nieszczę-
ścia. Dla starożytnych Egipcjan były to święte zwierzęta, a zabicie kota kara-
ne było śmiercią. Freja, nordycka bogini małżeństwa, jeździła karetą ciągnię-
tą przez koty. Chrześcijanie nazwali Freję wiedźmą, gdy starali się zniszczyć 
pogańskie praktyki. Towarzyszące jej koty także zostały potępione, więc lu-
dzie zaczęli wierzyć, że koty są posłannikami szatana. Nawet dziś popularne 
wyobrażenie wiedźmy to stara kobieta z czarnym kotem. Wizerunek kotów 
poprawił się znacznie, gdy wojownicy wracający do domu z krucjat niechcą-
cy sprowadzili ze sobą czarne szczury. Wywołało to wielką zarazę, która za-
biła miliony osób. Nagle okazało się, że koty znów są potrzebne.

Ponieważ są to zwierzęta wrażliwe, powściągliwe i uwielbiają spędzać 
noce poza domem, ludzie zawsze uważali, że koty posiadają zdolności 
paranormalne. Talizman z kotem pomaga ludziom rozwinąć ich poten-
cjał paranormalny i przyciągnąć szczęście. Szczególnie skuteczny jest ta-
lizman o wielu kolorach.
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W Japonii sklepikarze używają kociego talizmanu, zwanego maneki 
neko, do przyciągania klientów. Jest to porcelanowy siedzący kot, który jed-
ną łapę ma uniesioną ku górze. Wygląda tak, jakby nią machał, ale w rze-
czywistości przywołuje bogactwo. Maneki neko można zobaczyć w wie-
lu restauracjach z kuchnią azjatycką na całym świecie, a także w sklepach, 
których właściciele są Azjatami.

108. kaSztan Jadalny

Kasztan jadalny jest symbolem powodzenia od tysięcy lat. Może tak być 
dlatego, że kasztany te są przyjemne w dotyku, ale – co bardziej prawdo-
podobne – wynika to z faktu, że one są dobrym pożywieniem w zimie. 
W starożytnych Chinach astrologia kojarzyła jadalne kasztany z jesienią 
i zachodem.

Zobacz także: KASZTAN (103, s. 92)

109. WęGIel 

W przeszłości żołnierze, marynarze, złodzieje i wszyscy ci, którzy zajmo-
wali się potencjalnie niebezpiecznymi pracami, nosili przy sobie mały 
kawałek węgla, by zapewnić sobie szczęście. Węgiel szczególnie przynosi 
szczęście, jeśli podaruje go kominiarz. Możesz trzymać go w portfelu lub 
w kieszeni. Jeśli sam znajdziesz grudkę węgla, zamiast nosić ją ze sobą na 
szczęście, możesz na nią splunąć i rzucić ją za siebie przez lewe ramię. Nie 
patrz tylko, gdzie wylądowała.

Możesz zapewnić szczęście i powodzenie swojej rodzinie, przynosząc do 
domu węgiel w pierwszy dzień nowego roku. Musi to być pierwsza rzecz, 
jaką zrobisz po przebudzeniu, a węgiel musi być wniesiony przez drzwi 
frontowe, żeby szczęście zadziałało.

Urocza teatralna tradycja mówi, że bryłkę węgla można rzucić ze sce-
ny na galerię, by zapewnić sukces nowemu teatrowi.
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110. monety

Idea szczęśliwych monet wywodzi się z czasów starożytnej Grecji, której 
mieszkańcy wrzucali monety do studni, by mieć pewność, że nigdy nie 
zabraknie w nich wody. Nawet dziś uważa się, że warto wrzucić mone-
tę „na szczęście” do fontanny, rzeki lub studni. Najszczęśliwsza moneta, 
jaką możesz nosić przy sobie, to taka, którą wybito w roku, w którym się 
urodziłeś. Moneta wybita w roku przestępnym jest dwukrotnie bardziej 
szczęśliwa, niż ta wybita w zwykłym roku. Także pierwsza moneta, jaką 
otrzymasz w nowym roku będzie dla ciebie szczęśliwa. Nie powinieneś jej 
wydawać, ale zachować jako swój talizman na następne dwanaście miesięcy.

Niektórzy ludzie zawsze mają w portfelu lub kieszeni trochę monet, 
gdyż wierzą, że to przyciągnie do nich więcej pieniędzy.

Jeśli w kieszeni znajdziesz trzy monety z tą samą datą, to niewątpliwy 
znak poprawy twoich finansów.

Szczęściem jest znaleźć monetę, a jeszcze większym – gdy moneta ta 
leży orzełkiem do góry.

Dla szczęścia można trzymać w kuchni monetę bitą w roku przestęp-
nym. To przynosi szczęście całemu domowi.

Wygięta moneta jest wyjątkowo skutecznym talizmanem. Nie możesz 
jednak sam jej wygiąć. By mieć szczęście, musisz ją znaleźć już wygiętą.

Starożytna tradycja mówi, że jeśli masz w kieszeni srebrną monetę, po-
winieneś obrócić ją i wypowiedzieć życzenie zawsze wtedy, gdy zobaczysz 
księżyc w pełni lub w nowiu. Mówi się, że takie życzenie się spełni. Je-
śli zauważysz księżyc w pierwszej kwarcie (gdy półksiężyc jest zwrócony 
w lewo), obróć wszystkie monety, jakie masz w kieszeni, a przez następ-
ny miesiąc będziesz mieć szczęście w finansach. Ważne jest, żeby nie wy-
ciągać monet z kieszeni podczas obracania.

Możesz nosić swoją szczęśliwą monetę w formie wisiorka, trzymać ją w kie-
szeni lub portmonetce. Ale nie zgub jej, gdyż to zmniejszy twoje szczęście.

Zawsze podnoś znalezioną monetę, nawet jeśli ma małą wartość. Zna-
lezione pieniądze zawsze przynoszą szczęście.
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Gdy zakładasz po raz pierwszy jakieś nowe ubranie, i jeśli w tym ubra-
niu jest kieszeń, wsadź w nią monetę. Robiąc tak, zapewniasz sobie szczę-
ście na każdy raz, gdy założysz ten strój.

111. róG obfItośCI

Róg obfitości to róg wypełniony kwiatami, owocami i ziarnami. Jego idea 
wywodzi się z mitologii greckiej. Zeus przypadkiem złamał róg kozy, któ-
ra karmiła go piersią. Gdy oddał go swojej niańce, róg zaczął dawać nie-
ograniczone ilości jedzenia i picia. Od tamtej pory róg obfitości jest sym-
bolem dostatku i powodzenia. Nosząc talizman w kształcie rogu obfitości, 
możesz mieć pewność, że nigdy niczego ci nie zabraknie.

112. śWIerSzCze

Świerszcze były uznawane za szczęśliwe od tysięcy lat. Ich odgłosy od 
zawsze towarzyszyły ludziom, bywały też ostrzeżeniem przed niebezpie-
czeństwem. W pierwszej reakcji na coś niespodziewanego świerszcze na-
tychmiast milkną. Zabicie świerszcza przynosi pecha. W dawnych cza-
sach talizmany w kształcie świerszcza były używane w celu przepędzenia 
złych spojrzeń. W Chinach świerszcze trzymano w klatkach; symbolizo-
wały lato, odwagę, radość i szczęście. Dziś talizmany w kształcie świersz-
czy używane są, by przyciągnąć szczęście i powodzenie.

113. StokrotkI I mleCze

Stokrotki i mlecze to tradycyjne symbole miłości i romansu. Zapewne 
większość z nas odrywała płatki stokrotki w czasie wyliczanki: „kocha – 
nie kocha”. Ostatni płatek dawał odpowiedź. Jako dzieci robiliśmy to 
też, zdmuchując nasiona dmuchawców, a po każdym dmuchnięciu po-
wtarzając wyliczankę. Inna wersja tej zabawy polegała na tym, że wymy-
ślało się życzenie, zamykało oczy i z całych sił dmuchało w dmuchawiec. 
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Jeśli udało się zdmuchnąć wszystkie nasiona, to wówczas życzenie mia-
ło się spełnić.

Noszenie talizmanu w kształcie stokrotki lub mlecza ma przynosić szczę-
ście, a także pomóc zdobyć odpowiedniego partnera.

114. lalka daruma

Lalka Daruma to najpopularniejszy talizman w Japonii. Daruma był 
mnichem, który żył w VI w., a zasłynął tym, że medytował przez tak dłu-
gi czas, że stracił umiejętność poruszania rękami i nogami. Właśnie dla-
tego lalka Daruma ma kształt jajka. Gdy się ją przewróci, natychmiast 
wraca do pozycji pionowej, co symbolizuje wytrwałość, ostateczny suk-
ces i szczęście. Gdy kupujesz lalkę Daruma, jej oczy są białe. By ją akty-
wować, malujesz źrenicę jednego oka i wypowiadasz życzenie. Gdy życze-
nie się spełni, malujesz drugą źrenicę oraz kupujesz nieco większą lalkę, 
z którą postępujesz dokładnie tak samo.

Lalki Daruma można kupić w sklepach z upominkami lub przez In-
ternet. Po raz pierwszy pokazano mi je, gdy przed wieloma laty byłem 
w Japonii. Od tamtej pory miałem już kilka lalek Daruma. Podoba mi 
się w nich to, że zmuszają cię do pomyślenia o konkretnym pragnieniu. 
Za każdym razem, gdy patrzysz na lalkę, przypominasz sobie o swoim 
celu, a gdy go osiągniesz, moment malowania drugiego oka lalki jest bar-
dzo satysfakcjonujący.

115. PIeS

Psy są uważane za naszych najlepszych przyjaciół od co najmniej dwu-
dziestu tysięcy lat. Są one przyjacielskie, lojalne, posłuszne, kochające 
i potrafią wybaczać. Cechy te, podobnie jak szczęście, mają ponoć ci lu-
dzie, którzy noszą talizman w kształcie psa. Psie talizmany często nosi się 
też dla ochrony.
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116. delfIn

Talizmany w kształcie delfina stały się bardzo popularne w ostatnich la-
tach. Nic dziwnego – to przyjacielskie, inteligentne i skore do zabawy ssa-
ki. W mitologii greckiej i etruskiej delfiny zawsze pomagały ludziom. Ra-
towały ich przed utonięciem i pomagały duszom przeprawić się na Wyspę 
Błogosławionych. Przykładem kogoś, kogo delfiny uratowały przed uto-
nięciem, jest poeta Arion. Jego posąg (dosiadającego delfina) wzniesiono 
przed Świątynią Posejdona na przylądku Sunion w Grecji.

Delfiny są uważane za zwierzęta przynoszące szczęście – w dawnych 
czasach żeglarzy bardzo cieszył ich widok przy burcie statku, oznaczało 
to bowiem, że ląd jest już blisko. Talizman z delfinem zapewnia ochro-
nę i szczęście.

117. JaJka

Jajka symbolizują płodność, czystość, wiosnę, perfekcję i Niepokalane Po-
częcie. Pojawiają się często w pochodzących z różnych kultur mitach o po-
wstaniu świata. Prezent w postaci białego jajka oznacza szczęście dla obda-
rowanego. Brązowe jajko jest jeszcze lepsze – oznacza nie tylko szczęście, 
ale i radość.

Talizman z jajkiem najczęściej przedstawia małego kurczaka wychodzą-
cego z jajka. Czasami jajko jest otoczone trawą i liśćmi.

118. Słoń

Słonie symbolizują mądrość, siłę, wierność, powodzenie i długowieczność. 
Ganesh, hinduski bóg mądrości i szczęścia, ma głowę słonia. Talizmany ze 
słoniem stały się popularne w Europie i Stanach Zjednoczonych na po-
czątku dwudziestego wieku. W talizmanach słonie przedstawiane są za-
zwyczaj z podniesionymi trąbami, gdyż taka pozycja jest ponoć bardziej 
szczęśliwa niż inne. 
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119. CzterolIStna konICzyna

Czterolistne koniczyny uważano za szczęśliwe od tysięcy lat. Pochodze-
nie tego przesądu nie jest znane. Stara legenda mówi, że Ewa zabrała ze 
sobą czterolistną koniczynę, gdy razem z Adamem zostali wygnani z Raju. 
Miała jej przypominać o beztroskim życiu, które straciła na zawsze. Sta-
ry przedszkolny wierszyk łączy każdy z czterech listków koniczyny z in-
nym aspektem życia:

Jeden listek jest za sławę,
Drugi listek jest za złoto,

Trzeci listek jest za wierną miłość,
Czwarty listek jest za dobre zdrowie,

A wszystkie cztery są w czterolistnej koniczynie.

Znalezienie czterolistnej koniczyny oznacza szczęście. Taką koniczyn-
kę należy zasuszyć między dwiema kartkami bibuły, a później przecho-
wywać w celofanowej kopercie lub w małym foliowym woreczku. Taki 
talizman będzie mocno przyciągał szczęście tak długo, jak długo będziesz 
go nosić przy sobie.

120. żaba

Dla starożytnych Egipcjan żaby były tak ważne, że balsamowali je po 
śmierci. W pierwszym wieku naszej ery Pliniusz Starszy (23-79) napisał, 
że talizmany z żabą przyciągają przyjaciół i długowieczną miłość. Grecy 
kojarzyli żaby z Afrodytą z powodu ich głośnych godów. Dlatego też sta-
ły się one symbolem płodności. Żaby to popularny talizman w Japonii, 
zwłaszcza dla podróżników – żaba po japońsku to kaeru, a to samo sło-
wo oznacza także „powrót do domu”. Wielu Japończyków nosi małe ża-
bie talizmany w tym samym miejscu, w którym trzymają pieniądze, żeby 
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mieć pewność, że tych pieniędzy nie zgubią. W Chinach żaba symboli-
zuje szczęśliwy dom i życie rodzinne.

W Ameryce za dobry znak uznaje się, gdy żaba wejdzie komuś do domu. 
Gdy wiosną natkniesz się gdzieś na żabę, powinieneś pomyśleć życzenie.

Żabie talizmany są powszechnie stosowane do przyciągania szczęścia 
od co najmniej dwóch tysięcy lat.

121. ręka

Ręka symbolizuje moc i siłę. Talizmany w kształcie ręki zawsze były uwa-
żane za szczęśliwe, gdyż pozwalają otrzymać to, co ci się słusznie należy. 
Dłoń zapewnia także ochronę – przez zdolność do odpychania negatyw-
ności. Talizmany niemal zawsze są wyobrażeniem prawej ręki, gdyż to ona 
właśnie jest uważana za szczęśliwą, jest także ręką Boga. Lewa ręka była 
kojarzona z diabłem i uznawana za pechową.

Niektóre talizmany przedstawiają rękę z wyprostowanymi dwoma pal-
cami, a kciukiem oraz palcami serdecznym i małym zaciśniętymi. Jest to 
znak błogosławieństwa.

122. oStrokrzeW

Ostrokrzew był symbolem przyjaźni w starożytnym Rzymie, ludzie przesy-
łali go sobie jako podarunek. Z czasem ostrokrzew zaczęto kojarzyć z mi-
łością i małżeństwem. Dlatego stało się zwyczajem, że samotni ludzie nosili 
talizman w kształcie ostrokrzewu, by przyciągnąć do siebie odpowiedniego 
partnera lub partnerkę. Małżonkowie także mogą nosić takie talizmany, gdyż 
zapewniają one szczęście w ich małżeństwie. Mówi się, że ułożenie talizma-
nu z ostrokrzewem pod poduszką pomaga rozwiązać problemy małżeńskie.

Ostrokrzew zawsze był uważany za szczęśliwy. Dawni druidzi wierzy-
li, że ma wyjątkową moc, gdyż przez całą zimę pozostawał zielony. Ścię-
cie ostrokrzewu przynosi natomiast nieszczęście.
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124. koń

Talizmany w kształcie konia zwykle są czarne lub białe. Biały koń przycią-
ga szczęście, zaś czarny oznacza tajemnicę i wyrafinowanie. (Szary koń – 
choć rzadko widuje się takie talizmany – przynosi szczęście, gdy zobaczy 
się go przypadkiem). Wszystkie końskie talizmany reprezentują siłę i od-
wagę. Na Wschodzie koń symbolizuje szczęście i karierę pełną sukcesów. 
Jest jednym z dwunastu zwierząt w chińskim horoskopie.

125. PodkoWa

Podkowy uważane są za szczęśliwe z wielu powodów. Konie zawsze były 
uznawane za zwierzęta przynoszące szczęście. Podkowy robi się z żelaza, 
które także przynosi szczęście. Kształt podkowy, czyli kształt litery U, jest 
uznawany za znak ochrony.

Podkowę należy powiesić nad drzwiami. Lepiej zawiesić ją na zewnątrz, 
gdyż wówczas przynosi szczęście całemu domowi i wszystkim jego miesz-
kańcom. Podkowa powieszona ramionami do góry symbolizuje pojem-
nik pełen szczęścia. Ramiona skierowane do dołu oznaczają, że szczęście 
będzie zapewnione całemu domowi.

Podkowę można kupić i powiesić nad drzwiami, jednak większa sku-
teczność jest przypisywana podkowie znalezionej lub otrzymanej w prezen-
cie. Jeśli są w niej gwoździe, nie wolno ich usuwać, gdyż każdy gwóźdź to 
jeden rok szczęścia. Najlepiej używaj gwoździ, które znajdziesz lub otrzy-
masz wraz z podkową. Zawsze mocuj podkowę nieparzystą ilością gwoź-
dzi, by zwiększyć skuteczność tego talizmanu.

Znalezienie podkowy to nadzwyczaj szczęśliwy omen. Znalezioną pod-
kowę należy podnieść i powiesić nad drzwiami wejściowymi do domu. 
Możesz też podnieść ją, splunąć na nią i wypowiedzieć życzenie. Później 
rzuć ją za siebie przez lewe ramię. Nie patrz, gdzie wyląduje. Ważne jest 
też, byś zawsze podnosił znalezioną podkowę, gdyż szczęście nie będzie ci 
sprzyjać, jeśli przejdziesz obok niej obojętnie.
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126. lalka kaCzIna 

Kacziny to ochronne duchy przodków indiańskiego plemienia Hopi. Wy-
łaniają się z ziemi na początku zimowego przesilenia i zapewniają ochro-
nę aż do początku przesilenia letniego. Lalki Kaczina to wyobrażenia tych 
pradawnych duchów. Są pomalowane w sześć kolorów, które odnoszą się 
do sześciu głównych kierunków: żółty oznacza północ, biały – wschód, 
czerwony – południe, turkusowy – zachód, czarny oznacza niebo, a sza-
ry – ziemię.

Lalki Kaczina stawiane są w widocznym miejscu w domostwie, służą 
także jako zabawki dla dzieci. To dlatego, że duchy reprezentowane przez 
nie mają rzekomo przynosić szczęście domostwu, jeśli lalka stanie się in-
tegralną częścią rodziny.

127. bIedronka

Talizmany z biedronką są często noszone w formie broszki, a ich zada-
niem jest przyciąganie bogactwa i szczęścia. Zobaczenie biedronki jest 
oznaką szczęścia, zwłaszcza gdy biedronka na tobie usiądzie. W takiej sy-
tuacji należy policzyć jej kropki. Oznaczają one ilość szczęśliwych mie-
sięcy, jakie cię czekają. Pozwól biedronce odlecieć wtedy, gdy będzie mia-
ła na to ochotę. Stracisz całe szczęście, jeśli strzepniesz ją z siebie. Zabicie 
biedronki zawsze uważano za złą wróżbę.

Angielska nazwa biedronki (ladybug lub ladybird) powstała w średnio-
wieczu. W tym czasie owad ten był poświęcony Dziewicy Maryi i znany 
był jako „żuczek naszej panienki”3. 

Gdy byłem dzieckiem, brałem biedronkę na palec i recytowałem pe-
wien angielski wierszyk. Później dmuchnięciem zmuszałem ją do lotu. 
Zawsze odlatywała. Pochodzenie tego przedszkolnego wierszyka nie 
jest znane, ale wiadomo, że pierwszy raz ukazał się on drukiem w 1744 
roku.
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Biedronko, biedronko,
leć już do domu.
Twój dom płonie,
a dzieci uciekły;

wszystkie oprócz jednego:
małej Ann,

która schowała się 
pod szkandelą.

Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem tego starego wiersza jest 
tradycyjne wypalanie pnączy chmielu po żniwach. Robiono to po to, by 
oczyścić pola. W wyniku takiego wypalania ginęło wiele biedronek.

128. lIśCIe

Liście symbolizują zdrowie i dostatek energii. Z tego powodu talizmany 
przedstawiające liście nosi się, by zapobiec przeziębieniom i innym, po-
mniejszym dolegliwościom, zwłaszcza w czasie zimy.

Zobacz także: CZTEROLISTNA KONICZYNA (119, s. 100)

129. karzeł

Talizmany przedstawiające małego, podobnego do elfa szewca, ubranego 
w czerwony lub zielony płaszcz i trzymającego w dłoni młotek, są szczegól-
nie popularne w Irlandii, ale można je też znaleźć na bransoletkach w in-
nych częściach świata. Karły to mali ludzie, którzy według legendy trzy-
mają swoje skarby w garnkach ukrytych na końcu tęczy. Tradycja mówi, że 
karły dadzą swoje skarby każdemu, kto ich zobaczy, jednak jest to bardzo 
trudne, gdyż karły są przebiegłymi postaciami, lubiącymi stroić sobie żarty.

Pomimo wielu nieszczęść, jakich Irlandczycy doświadczali przez lata, 
jest to naród kojarzony ze szczęściem, czego dowodzi powiedzonko „szczę-
śliwy jak Irlandczyk”.
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130. JaSzCzurka

Talizmany z jaszczurką często są noszone na palcu w formie pierścionka, 
można je także spotkać w postaci broszek i wisiorków. Przyciągają szczę-
ście, często nosi się je również, by poprawić wzrok. To dlatego, że szma-
ragdowozielony kolor wielu jaszczurek symbolizuje klejnot rzekomo do-
brze działający na oczy.

Ciężarnej kobiecie szczęście przynosi zobaczenie jaszczurki, gdyż to 
oznacza, że jej dziecko będzie mieć długie, szczęśliwe i produktywne życie.

131. mandraGora

Szczęśliwym talizmanem jest korzeń mandragory. Podobny do rzepy 
korzeń często jest rozwidlony, przez co wygląda jak mały człowiek. 
Z tego powodu mandragora przez tysiące lat była używana jako afro-
dyzjak. Jest o niej nawet wzmianka w Biblii (Księga Rodzaju 30,14 
i Pieśń nad Pieśniami 7,13)4. Mandragora była wykorzystywana jako 
talizman w średniowieczu, by zapewnić płodność, szczęście i dostatek. 
Niektórzy ludzie nosili na szyi całe korzenie, częściej jednak można 
było spotkać małe figurki rzeźbione z korzeni i noszone w formie tali-
zmanów5. Jeśli chcesz eksperymentować z korzeniem mandragory, nie 
musisz już dziś samemu rzeźbić swojej figurki. W sklepach z upomin-
kami i w Internecie można znaleźć odpowiednie talizmany zrobione 
z metalu lub porcelany.

132. JemIoła

Urocza tradycja pocałunków pod jemiołą wywodzi się ze Skandynawii. 
Wrogowie, którzy pragnęli zażegnać konflikt między sobą, spotykali się 
pod jemiołą i wymieniali pocałunek pokoju6. Nie trzeba było wiele cza-
su, by zdano sobie sprawę, że pod jemiołą może pocałować się każda para 
– i tak zaczęła się ta tradycja. Nic dziwnego więc, że talizman z jemiołą 
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nosi się po to, by przyciągnąć miłość i romans. Talizman taki gwarantuje 
także, że związek będzie trwał długo.

Jemioła była ceniona przez dawnych druidów, szczególnie święta była 
ta, która wyrosła na dębie.

W okresie świąt Bożego Narodzenia zawieszenie jemioły w najbardziej 
ruchliwym miejscu domu przynosi szczęście. Za każdym razem, gdy ktoś 
pocałuje kogoś pod jemiołą, zwiększa się szczęście, powodzenie i radość 
całej rodziny. Szczęście to działa tylko wówczas, gdy jemioła wisi w two-
im domu. Jednak pocałunek pod jemiołą daje szczęście pocałowanej oso-
bie bez względu na to, gdzie będzie miał miejsce.

133. GWóźdź

Znalezienie gwoździa zawsze jest oznaką szczęścia. Im bardziej gwóźdź 
jest zardzewiały, tym lepiej, gdyż rdza także przynosi szczęście. By szczę-
ście to zadziałało, zabierz gwóźdź ze sobą do domu.

Możesz także nosić ów gwóźdź ze sobą jako ochronny amulet. By za-
pewnić ochronę swojemu domostwu, możesz wbić go we framugę tyl-
nych drzwi swojego domu. Gwóźdź powinien być wówczas wbity cztere-
ma uderzeniami młotka. Po pierwszym uderzeniu powiedz na głos: „Za 
szczęście”, po drugim: „Za zdrowie”, po trzecim: „Za miłość”, a po czwar-
tym: „Za pieniądze”.

134. SoWa

Duże, powoli mrugające oczy sowy zawsze sprawiały, że ludzie mieli je 
za mądre ptaki. To dlatego sowa symbolizuje mądrość, wiedzę i zdrowy 
rozsądek. Sowie talizmany nosi się zwykle po to, by przyciągnąć do sie-
bie właśnie te cechy, choć niektórzy ludzie trzymają je w pobliżu portfe-
li, gdyż wierzą, że przyciągnie to do nich także bogactwo.

Jeśli znajdziesz sowie pióro, zachowaj je jako talizman, który ochroni 
cię od zazdrości i innych form negatywności.
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135. ParIk-tIl

Parik-til – czyli woreczek na błogosławieństwa – jest podobny do indiań-
skich woreczków na zioła. Romowie używają ich jako talizmanów, służą-
cych dowolnemu celowi. Wszystko, czego potrzeba, to mały, zawiązywany 
woreczek. Do środka można włożyć każdy przedmiot, który w jakiś spo-
sób odnosi się do celu, jaki chcesz osiągnąć. Jeśli masz zamiar przy jego 
pomocy przyciągnąć do siebie szczęście, możesz włożyć do środka żołędzie, 
znaleziony kamyk, sztabkę złota, kartkę z twoją prośbą o szczęście, małą 
podkówkę lub monetę. Zamiast sztabki złota możesz użyć złotej monety 
albo zwykły odłamek uszkodzonej biżuterii. Możesz też skropić woreczek 
kilkoma kroplami ulubionych perfum, by nadać mu przyjemny zapach.

Zostaw woreczek i przedmioty na słońcu przynajmniej na dwie go-
dziny. Włóż wszystko do woreczka, dodaj perfumy, jeśli chcesz, i zacznij 
nosić parik-til ze sobą jako talizman. Przynajmniej raz dziennie poświęć 
mu nieco uwagi – powiedz mu na przykład o tym, jak bardzo potrzebu-
jesz szczęścia w swoim życiu. By zapewnić sobie szczęście na długo, nie 
rozstawaj się z tym talizmanem nawet wówczas, gdy osiągniesz cel, któ-
ry sobie założyłeś.

136. Perła

Perły były cenione przez tysiące lat. W starożytnym Rzymie nie wolno 
było nosić ich ludziom poniżej określonej pozycji społecznej7. W Indiach 
perła jest jednym z dziewięciu kamieni Navratny, najważniejszego hin-
duskiego talizmanu. Perły dają szacunek, dobro, sympatię i miłość. Wie-
rzy się, że pojedyncza perła rewitalizuje ciało i zapewnia spokój umysłu. 
Ludzie noszący perły cieszą się szczęśliwym, pełnym harmonii życiem.

Istnieje wiele przesądów na temat pereł, opartych głównie na przeko-
naniu, że perła to symboliczna łza ostrygi. Dlatego gdy otrzymasz perłę 
lub perły, powinieneś zapłacić za nie choćby niewielką sumę, by nie ro-
nić łez. Nawet jeden grosz wystarczy. Jeśli tego nie zrobisz, przesąd mówi, 
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że wkrótce uronisz wiele łez. Niektóre panny młode odmawiają noszenia 
pereł na swoim weselu, gdyż wierzą, że perły mogą sprawić, że małżeń-
stwo zacznie się od zmartwień. Dobrze jest jednak dać perłę niemowlę-
ciu, gdyż taki prezent zapewnia mu długie życie.

137. PentaGram

Pentagram to pięcioramienna gwiazda zamknięta w okręgu. Zwykle nosi 
się ją z jednym z ramion skierowanym ku górze, gdyż zgodnie z trady-
cją zapewnia to dobrą, pozytywną energię. Pentagram jest uznawany za 
symbol czarnej magii lub zła, gdy dwa ramiona skierowane są ku górze. 
Z pentagramem wiąże się mnóstwo symboli. Pięć ramion symbolizuje pięć 
zmysłów. Mogą także symbolizować człowieka, w tym wypadku ramiona 
pentagramu odnoszą się do głowy, dwóch rąk i dwóch nóg. Podobnie jak 
na słynnym Człowieku witruwiańskim Leonarda da Vinci, który przedsta-
wia proporcje ciała człowieka. Rysunek ten składa się z okręgu z wrysowa-
nym w niego mężczyzną o szeroko rozpostartych rękach i nogach. Ponie-
waż okrąg jest kobiecym symbolem ochronnym, tworzy to obraz męskiej 
i żeńskiej harmonii. Z tego powodu talizmany z pentagramem często skła-
dają się z okręgu z wpisanym w niego pentagramem.

Symbol pentagramu pochodzi sprzed czterech tysięcy lat, ze starożytnej 
Mezopotamii, a stworzono go zapewne po to, by przedstawiał ruchy pla-
nety Wenus. Możliwe, że znajdował się na Pieczęci Salomona, choć nie-
którzy eksperci uważają, że mógł to być heksagram. Starożytni Pitagorej-
czycy przyjęli go za symbol zdrowia i harmonii. Uważali, że symbolizuje 
on związek nieba i ziemi, gdyż łączył liczbę dwa (ziemia i kobiecość) z licz-
bą trzy (niebo i męskość). Dawni chrześcijanie łączyli pentagram z pię-
cioma ranami Chrystusa.

Talizman z pentagramem przyciąga przyjaźń, harmonię, szczęście i uda-
ne małżeństwo. Jest uważany za jeden z najsilniejszych spośród wszyst-
kich talizmanów szczęścia.
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