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Neviditelnost 
a 

nezranitelnost
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Co napsala madam 
Blavatská  

o nezranitelnosti

Je možné vytvořit si kolem sebe jakousi skořápku 
z astrální hmoty. Ochranný krunýř, kterým nepronik-
ne nic bez ohledu na rychlost, jakou se daná síla po-
hybuje. Krunýř, který nejenže se jakékoliv síle, jako 
je například voda či vzduch, vyrovná, ale dokáže jí  
i odolat. 

V Indii a v určitých oblastech centrální Afriky ne-
chávají místní kouzelníci pro pobavení turisty, aby 
na ně vystřelili ze svých zbraní. Kouzelníci se před 
samotným aktem zbraně ani nedotknou, ani si sami 
nevyberou náboje. V Laingově díle Travels Among 
the Timanni, the Kurankos, and the Soulimas (Ces-
tování mezi Timany, Kouranky a Sulimany) popisuje 
anglický cestovatel (první běloch, jenž navštívil kmen 
Sulimanů) kuriózní scénu. Skupina vybraných vojáků 
vystřelila na náčelníka, který se neměl čím se bránit. 
Jediné, co měl u sebe, bylo několik talismanů. Ačkoliv 
byly muškety vojáků nabity a zacíleny, náčelníka se 
nedotkl ani dým z nábojnic. Salverte popisuje podob-
ný případ ve svém díle Philosophy of Occult Sciences 
(Filozofie okultní vědy). 

V roce 1568 odsoudil Princ d’Orange* ve městě 
Jülich španělského vězně ke smrti zastřelením. Vojáci 
ho přivázali ke stromu a vystřelili na něho. Vězni se 
však nic nestalo: zdálo se, že je nezranitelný. Nakonec 

* Princ d’Orange je šlechtický titul pocházející z knížectví d’O-
range, jež bylo v letech 1163–1713 feudálním státem v dnešní již-
ní Francii – pozn. překl.
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ho svlékli, aby viděli, co má na sobě za brnění, ale 
našli jen amulet. Když mu amulet odebrali, vězeň padl 
po prvním výstřelu mrtev k zemi.

Mnoho cestovatelů – mezi nimi autor tohoto pří-
spěvku – se setkalo s jistým nezranitelným mužem. 
Nešlo o žádného podvodníka. Před několika lety žil 
v jedné africké vesnici Etiopan, jenž byl považován  
za čaroděje. Když vesnicí občas projížděly skupiny 
Evropanů na cestě do Súdánu, bavily se tím, že na ča-
roděje pár hodin střílely vlastními pistolemi a muš-
ketami. Čaroděj jim to dovolil za nicotný poplatek. 
Někdy vystřelilo i pět zbraní najednou a hlavně pistolí 
byly od čarodějova srdce vzdáleny pouhé dva metry. 

Pokaždé, když došlo k výstřelu, zjevila se přímo 
před hlavní kulka, chvíli se chvěla ve vzduchu a poté 
zcela neškodně spadla na zem. Němci nabídli kouzel-
níkovi pět franků, pokud jim dovolí vystřelit tak, aby 
se hlaveň přímo dotýkala jeho těla. Kouzelník nejprve 
odmítl. Poté hovořil s nějakou silou, ukrytou v zemi,  
a souhlasil. Experimentátor důkladně nabil svou 
zbraň, přitiskl její hlaveň na čarodějovo tělo a poté 
vystřelil. Hlaveň se roztříštila po celé své délce a kou-
zelník odešel zcela nezraněn.

V dnešní době zase experimentátoři za přítomnosti 
mnoha svědků často praktikují hrátky se žhavými uh-
líky či ohněm. Klidně strčí celou hlavu do plamenů, 
aniž by jim oheň sežehl jediný vlásek. Dokonce do-
kážou položit uhlíky na ruce či hlavu přihlížejících  
a ani ti pak nejsou zraněni. Ve spojitosti s podobný-
mi experimenty se čtenářům jistě vybaví známý příběh 
indiánského náčelníka, jenž se přiznal generálovi Ge-
orgi Washingtonovi, že na něho při porážce u Brad-
docku sedmnáctkrát vystřelil ze své zbraně. Pokaždé 
bez úspěchu.
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Ve všech případech popsaných madam Blavatskou 
byli účastníci chráněni mrakem stvořeným z astrální 
hmoty či ektoplazmy. Tento ochranný štít je pouhým 
okem neviditelný, ale natolik silný, že dokáže zasta-
vit i vystřelenou kulku. Podobné experimenty ovšem 
doma nezkoušejte, i když jste přesvědčeni, že je váš 
ochranný mrak velice silný. 

Jak docílit neviditelnosti 
bez použití astrálního 

mraku

Madam David-Neel vysvětluje ve své knize Ma-
gic and Mystery in Tibet (Magie a záhady v Tibetu), 
že pokud procházíte mezi lidmi hlučně a do všech 
narážíte, všichni vás zcela jasně uvidí. Když se ale 
budete pohybovat tiše, nikoho se nedotknete ani  
na nikoho nepohlédnete, možná se vám podaří projít 
davem zcela nepozorovaně. Podobně se chovají zvířa-
ta na lovu. Existují důkazy o tom, že když někdo do-
káže sedět zcela bez hnutí, výrazně tím redukuje svou 
viditelnost.

Tato metoda má ovšem jeden háček. Naše mysl je 
totiž neustále neklidná. David-Neel praví: Mysl vytvá-
ří energii, jež se rozprostírá kolem osoby, jež ji pro-
dukuje. Lidé, kteří s takovou osobou přijdou do styku, 
pociťují energii její mysli nejrůznějšími způsoby. Ide-
álně je tedy třeba dokázat tento zdroj energie či zvuku 
utišit. Jestliže to dokážete, budete pro ostatní naprosto 
tiší. I přesto vás ale může někdo uvidět. Například fo-
toaparát či zrcadlo by v takovém případě stále odrá-
žely vaši podobu, nikdo by si vás ale nevšiml. 
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Jeden expert pravil: Když mysl potlačuje vyzařová-
ní své radioaktivity, přestává být zdrojem mentálních 
podnětů pro ostatní a ti si potom již neuvědomují její 
přítomnost. Daná osoba je pro ně stejně neviditelná 
jako bytosti žijících v jiných vibracích, než jsou ty 
naše.

Aleister Crowley napsal: Opravdové tajemství ne-
viditelnosti nemá vůbec nic společného se zákonem 
optiky. Vtip je v tom nedovolit lidem, aby si vás všimli 
tehdy, kdy by vás za normální situace jasně viděli.

Crowley údajně dokázal docílit toho, že byl pro 
ostatní neviditelný. Při jednom svém experimentu se 
dlouze procházel po ulicích v jasně červené róbě se 
zlatou korunou na hlavě. Nevzbudil však absolutně 
žádnou pozornost. 

Eliphas Levi poukazuje na to, že: Vezměte si na-
příklad člověka, jehož pronásledují vrazi. Vběhne  
do postranní uličky, okamžitě se z ní vrátí a již klidný 
a s kamennou tváří zcela bez povšimnutí projde ko-
lem svých pronásledovatelů. Nebo se mezi ně dokonce 
vmísí a přidá se k jejich pronásledování. Samozřejmě 
že je v tomto případě neviditelný. Ten, kdo zůstává ne-
pozorován, sám sebe zcela vymaže a zmizí pohledům 
ostatních. 

Marie Harlowe zažila v roce 1925 něco velice 
zvláštního, co ji přesvědčilo, že neviditelnost je mož-
ná. Pracovala tou dobou v malém západoamerickém 
městě v kanceláři jistého průmyslového podniku. Jed-
noho dne se nepohodla s místním zlatníkem ohled-
ně ceny prstenu. Hned poté musela ve spěchu utíkat 
na vlak, aby nepřišla pozdě na schůzku v nedalekém 
městě.

Když nasedla do vlaku, všimla si, že do jejího vago-
nu nastoupili průvodčí, zlatník a místní šerif. Všichni 
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tři muži přišli až k ní a zastavili se přímo u místa, kde 
seděla. Průvodčí řekl: Seděla přímo tady. Nevím, jestli 
vystoupila nebo kam šla, ale tady seděla.

Průvodčí byl netrpělivý, vlak již měl odjíždět. Zlat-
ník a šerif vystoupili, něco si mumlali a hledali ženu 
na nástupišti. Ve chvíli, kdy stáli blízko Marie, jí prů-
vodčí šlápl na nohu a ušpinil jí bílou botu.

Tehdy si Marie uvědomila, že nejenže ji nevidí tito 
tři muži, ale dokonce ani téměř plný vagon lidí. Když 
si celou událost znovu vybavovala, vzpomněla si,  
že hned, jak uviděla zlatníka a šerifa, jí bylo jasné, že 
ji jdou zatknout. Měla pocit, jako by se zastavil čas. 
Víc než cokoliv předtím ve svém životě si v tu chvíli 
přála, aby mohla být neviditelná. 

Vlak se rozjel a průvodčí se velice divil, když ji 
uviděl sedět přesně na tomtéž místě, kde seděla před-
tím, než zmizela. Zlatník nakonec svou stížnost stáhl  
a přiznal, že se ji snažil ošidit. 

Od této nedobrovolné zkušenosti s neviditelností 
Marie studovala vědomé metody, jak se stát neviditel-
ným. Hinduistický student jí naznačil, že se ve vlaku 
vlastně vůbec neodhmotnila, ale že pouze zhypnotizo-
vala lidi ve svém okolí.

Marie spekulovala o tom, že se jí to zřejmě poda-
řilo díky pravidelnému praktikování jógy, obzvláště 
dechových cvičení. Zřejmě jí tato cvičení pomohla 
vyvinout si jak tělesné, tak mentální schopnosti po-
třebné k docílení podobného fenoménu.

Umění neviditelnosti nás detailně učí například 
tibetská tantra jóga. Podle ní se jedná o přeměnu tě-
lesných forem a s pomocí správného nasměrová-
ní jemných mentálních schopností či duševních sil,  
ze kterých je stvořeno vše živé i neživé, je možné do-
slova rozpustit lidské tělo a docílit neviditelnosti. Lid-
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ské tělo tak bude pro ostatní nepostřehnutelné. Stej-
ného efektu lze docílit také pomocí změny vlastních 
tělesných vibrací. 

Mysl může potlačit vyzařování své radioaktivity 
a v tom okamžiku přestává být mentálním podnětem 
pro ostatní, takže si přestanou uvědomovat její přítom-
nost. Neustále dochází k tomu, že si neuvědomujeme 
neviditelné bytosti, které se pohybují v jiných vibra-
cích, než jsou ty naše. 

Dle Evans-Wentse, jenž napsal a přeložil několik 
knih o tematice tibetské tantra jógy, dochází při tomto 
procesu k vizualizaci hmotné bytosti. Jedná se o po-
dobný proces, jako když například architekt nejprve 
nakreslí své plány na papír a pak z nich vyrobí trojroz-
měrný model. Zde se ovšem jedná o proces opačný. 

Marie Harlowe ve vlaku nezmizela. Byla tam celou 
dobu, zcela si vědoma všeho, co se odehrává. Důka-
zem je její ušpiněná bota. Marie pouze zavřela okeni-
ce. (Změnila své tělesné vibrace.)

Každý, kdo si přeje docílit neviditelnosti, by měl 
studovat tantra jógu. Díky trénování podobných metod 
dokázala madam David-Neel vytvořit živou formu, 
která s ní zůstávala ve dne i v noci. Trvalo jí ovšem 
šest měsíců, než tuto formu zase dokázala rozpustit. 

Příběh jistého japonského muže, jenž meditoval  
o tom, že se stane motýlem, a od té doby si pak nikdy 
nebyl jistý, jestli je mužem, jenž býval motýlem, nebo 
motýlem, který se domnívá, že je člověkem, se zdá 
nyní pochopitelnější. 


