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KAPITOLA XVII.

Metody obrany I.

Nezasvěcená osoba a vymítání ďábla – Vyčištění psy-
chické atmosféry – Zbavení se magnetismu – Tekoucí voda 
– Příhoda s kanálem – Elektřina a bakteriologie – Formule 
pro přípravu svěcené vody – Fyzický fenomén – Jak za-
bránit zhmotnění – Éterická magie na Východě – Opatření 
proti ní – Zneškodnění vedlejších tělesných produktů – Lát-
ky používané v černé magii – Použití česneku k očištění.
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Když pro širokou čtenářskou obec popisuji me-
tody používané při boji s magickým útokem, 
vzpomínám na excelentní příručky o medi-

cíně a chirurgii. Osvícená obchodní komora trvala  
na tom, aby byly poskytnuty všem kapitánům lodí 
společně se skříní léčiv, neškodných i naopak. V pří-
padě nehody si zasloužilý kapitán přečte kapitolu, kte-
rá je podle něj relevantní, a podle ní se pustí do práce.  
V těchto situacích hraje lidský faktor obrovskou roli.

Stejné je to při práci na psychickém problému. 
Pro stanovení diagnózy je třeba velká zkušenost  
a pro zvládnutí stavu, ke kterému může dojít, jsou tře-
ba zvláštní nacvičené dovednosti a speciálně rozvinu-
té síly. Tato kniha je spíše příručkou první pomoci než 
odbornou publikací o léčbě. 

Také musíte mít na paměti, že stejně jako je silný 
lék účinný v rukou odborníka, ale nebezpečný v rukou 
amatéra, tak mocnější okultní formule potřebují pro 
používání speciální výbavu. Navíc formule, která je 
nezasvěcenou osobou nadužívána, může ztratit svou 
sílu a stát se neúčinnou. Populární věta, kterou G. B. 
Shaw použil ve své hře Pygmalion, je úbohý zbytek 
dříve mocné prosby „BY OUR LADY“. Navíc žádné 
dva případy nejsou shodné a jasný, typický případ je 
rarita a poklad. Nejlepší výbavou vymítače ďábla je 
zdravý rozum, přirozený talent a zkušenost.

Po stanovení diagnózy je vymítač připraven k vy-
řešení případu a musí dosáhnout tří věcí: musí opravit 
pacientovu auru, vyčistit atmosféru v jeho okolí a pře-
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rušit jeho kontakty se silami, které způsobují problém. 
Tyto tři věci jsou na sobě vzájemně závislé a žádná 
není první nebo poslední. Je téměř nemožné vyléčit 
poničenou auru, pokud nevyčistíte atmosféru a ani ta 
nezůstane dlouho čistá, pokud nepřerušíte kontakty.

Teoreticky je nejlepší začít přerušením kontak-
tů. Trvá bohužel dlouho, než tyto kontakty najdeme, 
a trvá dlouho, než se s nimi vypořádáte. Mezitím ale 
pacientovi musíte nějak pomoci. Vymítač si musí nej-
prve vyčistit místo, kde bude pracovat. Nebo pokud se 
oběť brání jen jednou rukou, musí nabídnout nějakou 
dočasnou obranu působící během jeho práce.

První věc, kterou při magickém útoku musíte udě-
lat, je tedy prozatímní vyčištění atmosféry a získání 
oddychového času, ve kterém znovu seřadíte rozbité 
mužstvo. Toho se snadněji dosáhne řízeným rituálem 
než samostatnou silou vůle. Jakýkoliv čin provedený 
s nějakým záměrem je obřadem. Můžeme se vykou-
pat a nemyslet na nic jiného než na tělesnou očistu, 
pak nás koupel očistí a nic víc. Nebo se můžeme 
koupat s myšlenkou rituální očisty, v tomto případě 
její účinnost přesáhne tělesný rozměr. Proto, prová-
díme-li nějaké fyzické činnosti nejen jako prostředek 
k vyjasnění éterické situace, ale také jako prostředek  
k definitivnímu ovlivnění astrálna skrz představivost, 
jsou tyto prostředky v magických operacích velmi sil-
nou zbraní. 

Fyzické objekty jsou nasyceny éterickými emana-
cemi a udrží si je po poměrně dlouhou dobu stejně 
jako si nůž uchová pach cibule a předá onu příchuť 
všemu, co krájí. Tyto emanace, v okultní terminologii 
zvané magnetismus, hluboce působí na každou cit-
livou osobu, která je s nimi v kontaktu. Podle staré 
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pověry dát boty na stůl přináší neštěstí. Stejně tak se 
nedoporučuje pokládat venkovní oblečení na postel. 
Nevíte, o koho jste se v autobuse nebo ve vlaku otřeli 
ramenem, tak proč dávat jejich magnetismu šanci za-
mořit vaši ložnici? 

Naštěstí pro nás je magnetismus velmi nestálá 
síla, a přestože může být velmi mocná, když je čers-
tvá, brzo vyprchá, pokud není vytvořena prostřednic-
tvím nějakého rituálu. Hrozivé atmosféry, jež obklo-
puje oběť magického útoku a prostupuje všechny její 
věci, není těžké se zbavit, ale může se rychle znovu 
objevit, pokud nejsou uvedeny do pořádku záležitosti, 
které k ní vedly.

Nejúčinnějším způsobem, jak se zbavit magnetis-
mu, je přesunout se na nové místo a nevzít si s se-
bou nic ze svých věcí. Toto je však pro většinu lidí 
nepoužitelná rada. Naštěstí existují jiné možnosti, jak 
úspěšně dojít k cíli. Pokud je to jen trochu možné, pře-
stěhujte oběť magického útoku dočasně na jiné místo  
a v novém oblečení nebo v oblečení, které bylo vy-
čištěno v čistírně. A ať je její úkryt držen v tajnosti, 
pokud je to pro ni vhodné. 

Podle starého přísloví může být čarodějnice svede-
na ze stopy překročením tekoucí vody. Podle mého ná-
zoru se mnoho těchto folklórních moudrostí zakládá na 
pravdě, přestože můžou být překryty pověrčivostí. Jed-
nou se mi přihodila zvláštní věc, která tento můj názor 
podporuje. Měla jsem se zrovna pustit do jisté okultní 
práce a věděla jsem, že se setkám s odporem. Přítelky-
ně, která byla do projektu také zasvěcena, mě požáda-
la, abych s ní v předvečer akce povečeřela. Obě jsme 
ve vzduchu cítily napětí a ona navrhla, abych přespala  
u ní v bytě a nikomu o tom neřekla, nevracela se k sobě, 
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čímž útok ztížíme. Tento manévr nebyl úspěšný a my 
strávily vyčerpávající noc. Následující den jsem poci-
ťovala silné psychické napětí. Proto jsem se na domlu-
vené místo rozhodla jít pěšky přes Hyde Park, abych 
se osvěžila. Po chvíli jsem najednou cítila, že napětí 
zmizelo a já mohla nerušeně pracovat. Svěřila jsem 
se s tím své přítelkyni a ona chtěla vědět, kde jsem se  
v ten moment nacházela. Našly jsme to místo na mapě  
a zjistily, že jsem zrovna překročila podzemní kanál, 
který pojímá přebytek vody z řeky. Tenkrát jsem ne-
znala pořekadlo o tekoucí vodě, ani jsem nevěděla, že 
tam tudy vede kanál. Přesto byl pocit úlevy natolik sil-
ný, že jsem považovala za významné se o něm zmínit 
své přítelkyni a najít na mapě ono konkrétní místo. 

O těch jemných silách, které jsou základem jak 
okultního útoku, tak spirituálního léčení toho víme vel-
mi málo, ale máme dobrý důvod věřit, že jsou ve své 
podstatě podobné elektřině. Nejsou to síly neživé, ale 
mají ve své podstatě něco podobné životu, ale v níz-
ké podobě. Podle mojí zkušenosti pokud pracujeme  
na smíchané analogii elektřiny a bakteriologie, dostane-
me se celkem blízko skutečnosti. V každém případě tak 
blízko, jak dovoluje úroveň našeho současného vědění. 
Jinými slovy, pokud se chováme, jako bychom vlastnili 
kombinované vlastnosti elektřiny a bakterií, měli by-
chom mít dostatečně přesnou metodu jejich fungování 
při absenci určité znalosti a přesného měření. Pokud 
porovnáme různé metody používané v lidovém kouzel-
nictví v průběhu různých období i u rozdílných národů, 
zjistíme, že se s těmito hypotézami shodují.

Tekoucí voda má specifické elektrické vlastnos-
ti, neboť můžeme pozorovat její účinek na virguli,  
v rukou citlivého člověka. To, co ovlivňuje virguli 



224

Dion Fortune

je pravděpodobně stejná věc, která ovlivňuje okultní 
útok. Jak víme, tekoucí voda svede honicí psy ze sto-
py stejně efektivně jako čarodějnici, takže nemůžeme 
být obviněni z přílišné pověrčivosti, pokud tyto lidové 
tradice vyzkoušíme a zaznamenáme si výsledky. 

Voda je prostředkem očištění. Je v církvi používá-
na při křtu. Okultisté ji potřebují k přípravě místa, kde 
se bude konat obřad. Chceme-li být přesní, měla by 
použitá voda obsahovat stopu soli a sůl i voda jsou při 
přípravě posvátné vody knězem požehnány mocným 
zaříkáváním, ať už je pak použita při křtu nebo do kro-
penky v kostele pro potřeby kongregace. Pokud se týká 
okultisty, je pro něj sůl symbolem elementu Země. Je 
také krystalickou látkou v různých formách, přijímá  
a uchovává éterický magnetismus lépe než cokoliv ji-
ného. Voda je naproti tomu znakem psychické sféry. 
Tyto dvě oblasti mezi sebou obsahují nejvíce okult-
ního zla. Je vzácné, že by spirituální zlo na vysokých 
místech dosáhlo tak daleko jako vzdušné sféry nebo 
ohnivé sféry duše. Pokud se s určitou sférou chceme 
dostat do kontaktu nebo v ní pracovat, použijeme jako 
základ jí podobnou látku. Proto roztok soli s vodou je 
lepším základem než sůl nebo voda odděleně, protože 
nám umožňuje pokrýt širokou škálu možných operací 
v jednom. Co se týká magických vlastností krystalic-
kých látek, tyto krystaly se používají v bezdrátovém 
přístroji pro zachycení jemných vibrací éteru. Znovu 
jsme se tak dostali k naší elektro-bakteriologické ana-
logii.

Když se snažíme přerušit nějaký nežádoucí psy-
chický kontakt, je dobré naložit se do vany plné vody, 
jež byla speciálně zasvěcena tomuto účelu, a poté se 
obléknout do nového nebo alespoň čistého oblečení  
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a přemístit se do jiného pokoje. Pokud to není možné, 
alespoň přemístěte postel na jiné místo a pod jiným úh-
lem – to znamená, pokud jste nyní leželi k severu nebo 
jihu, budete nyní ležet směrem na východ nebo západ. 

Pro požehnání soli a vody můžeme použít násle-
dující modlitby:

(Miřte na sůl ukazováčkem a prostředníčkem.) 
„Zaříkám tebe, země, žijícím Bohem (pokřižování, 
dále jen +), svatým Bohem (+), všemohoucím Bohem 
(+), ať je očištěno od všech zlých vlivů ve jménu Ado-
naie, jenž je Pán andělů a lidí.“

(Natáhněte ruku nad sůl.) „Dílo země, miluj svého 
Tvůrce. Ve jménu Boha Otce Všemhoucího, Stvořitel 
ezemě a ráje a Ježíše Krista Jeho Syna, našeho Vyku-
pitele, zasvěcuji tě (+) ke službě Bohu, ve Jménu Otce  
i Duch i Syna Svatého. Amen.“

 (Miřte ukazováčkem a prostředníčkem na vodu.) 
„Zaříkám tebe, vodo, žijícím Bohem (+), svatým Bo-
hem (+), všemohoucím Bohem (+) a ať jsi očištěna od 
všech zlých vlivů ve Jménu Elohima Sbbaotha, jenž je 
Pánem andělů i lidí.“

(Natáhněte ruce nad vodu.) „Dílo vody, miluj 
svého Tvůrce. Ve Jménu Boha Otce Všemohoucí-
ho, jenž uprostřed vody vystavěl nebeskou klenbu,  
a Ježíše Krista Jeho Syna Vykupitele, zasvěcuji tě (+) 
službě Bohu, ve Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. 
Amen.“

(Vhoďte sůl do vody.) „Modlíme se, Ó Bože, Pane 
na nebe i na zemi a všeho, co na ní je, hmatatelného  
i nehmatatelného, aby tvoje pravá ruka požehnala těm-
to živelným bytostem. Tato sůl bude léčit tělo a tato 
voda duši a z místa, kde budou používány, ať zmizí 
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všechno neštěstí, klamy a lsti ve Jménu Krista našeho 
Vykupitele. Amen.“ 

Takto vysvěcená voda může být použita ke kou-
peli nebo pro značení kříže na čelo nebo pro vykrope-
ní nějakého místa. Když je používána, musí být proná-
šena následující modlitba:

„Ve Jménu, které stojí nade všemi Jmény a v moci 
Otce a Syna a Ducha svatého, vyháním všechny vliv  
a kořeny zla a pronáším nad nimi kletbu Kristova Sva-
tého Chrámu, že budou spoutáni řetězy a uvrženi do 
té největší temnoty, budou-li obtěžovat služebníky 
Boží.“

Při ukazování nebo křižování (+), jsou ukazová-
ček a prostředníček nataženy, prsteníček a malíček 
ohnuty směrem k dlani a palec na nehtech. Když je 
ruka při žehnání nad solí a vodou natažena, je plo-
chá, všechny prsty jsou nataženy vedle sebe a palec je  
v pravém úhlu k ukazováčku. 

Pokud je přítomna dostatečně silná okultní síla, 
aby se nějak fyzicky projevila, je velmi vhodné učinit 
opatření, aby se zabránilo jejímu zhmotnění. Fyzické 
jevy jsou několika druhů. Můžou mít podobu zvuků, 
většinou skřípání, bouchání nebo vzácněji zvonivého 
nebo naříkajícího zvuku. Pokud lze rozeznat konkrétní 
slova, lze mít podezření na sluchové halucinace, neboť  
v nepřítomnosti média jsou vzkazy od ducha předává-
ny do vnitřního ucha, a ne zvukovému nervu. Také je 
možné vidět světla, které mají většinou podobu mat-
ných koulí svítícího oparu pohybující se jako mýdlové 
bubliny. Můžou mít jakoukoliv velikost od teček až po 
poměrně velké, dva metry v průměru. V těchto oblas-
tech světla mohou senzibilové většinou vidět tvary, ně-
kdy lidské, někdy zvířecí. Také lze někdy spatřit šedo-
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bělavé mraky, stoupající od země přímo vzhůru jako 
kouř. Jsou většinou spojeny s určitým místem, takže se 
po místnosti nepohybují jako světelné koule, ale mo-
hou kolem sebe vířit jako kouř chycený pod skleničkou. 
Vzácněji může být cítit typický pach a ještě vzácněji se 
může objevit vylučování látky práškové povahy nebo 
slizu. Lehčí předměty můžou být převrženy nebo odho-
zeny přes celý pokoj. 

Existují určité látky, které se při pokusech ukáza-
ly být účinné při obraně kondenzaci éterické energie. 
Kafr rozpuštěný v octu a umístěný na talířcích po ce-
lém pokoji si účinně poradí s nižšími úrovněmi síly, ale  
na ty mocnější je nejlepší použít kyselinu dusičnou, jejíž 
malé množství se nalije na talířek a nechá na vzduchu. 
Pro zabránění nehodám je nejlepší ji použít naředěnou, 
neboť účinek nespočívá v tom, že je nalita na talířek, 
ale že se vypařuje, a zředěná se bude vypařovat stejně 
dobře jako čistá. Nemám nejmenší představu o tom, jak 
to funguje, ale u psychických experimentátorů je její 
hodnota dobře známa. Metody okultního útoku použí-
vané v moderní Evropě jsou, kam až sahají moje zkuše-
nosti, jen čistě mentálního rázu. To znamená, že fungují 
působením jedné mysli na druhou a fyzickou stránku 
ovlivňují jen nahodile. Na Východě a mezi primitivní-
mi národy musíme vzít v potaz i jiná hlediska/stránky, 
protože v primitivních životních podmínkách a na pa-
nenské půdě se používá mnohem éteričtější typ magie. 
Pro tyto éterické operace se používá hmotné látky, aby 
se mohl využít magnetismus s ní spojený. Vlasy, kou-
sek nehtu, obnošené oblečení a všechny předměty den-
ní potřeby obsahují náš magnetismus, a proto bychom 
měli věnovat pozornost tomu, aby nebyly zneužity. Vy-
česané vlasy a ostříhané nehty bychom měli spálit. Vy-
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řazené oblečení by majitel neměl nikdy vydat dříve, než 
ho nechá tři dny na vzduchu a slunci. Magnetismus se 
snadněji rozptýlí, když oděv položíme na zem, hlavně 
čerstvě zoranou, než když ho pověsíme na šňůru. To-
též platí o nábytku. Oblíbená židle a hlavně postel by 
měly být vždy na tři dny vystaveny působení čerstvého 
vzduchu a slunce. Stejná opatření je vhodné provádět  
s nově zakoupenými, ale již používanými věcmi. 

Nakládání s nočními exkrementy by mělo být také 
pečlivě dohodnuto a svěřeno spolehlivému služebnic-
tvu a měly by být hojně používány dezinfekční a dezo-
dorační přípravky. Měla by být učiněna opatření, aby se 
žádná místní osoba nedostala do styku s čerstvými vý-
kaly. Poté, co z nich zmizí zvířecí teplo, jejich magická 
hodnota se velmi sníží. Špinavý kapesník je také účinný 
magnetický článek a stejně tak obvazy z rány. Vlastně 
cokoliv, co nese stopy vedlejších produktů těla. 

Ale kromě otázky magického útoku existují dvě 
látky, které jsou výjimečně ceněny pro použití v magii, 
a to je sperma a menstruační krev. První se používá při 
rituálech plodnosti a druhá při určitých formách vyvo-
lávání. K těmto látkám je u primitivních národů výji-
mečně těžké přijít, neboť znají jejich význam, a tak si je 
úzkostlivě hlídají. Ale běžný muž nemá žádné podezře-
ní a dovolí, aby se špinavé oblečení a povlečení dosta-
lo do rukou pradleny, aby se o ně diskrétně postarala. 
Zajímá ho jen to, aby se mu prádlo za týden v pořádku 
vrátilo, a nikdy nepřemýšlí nad tím, co se stalo s vodou, 
ve které se pralo. Na mnoha místech na světě je prodej 
těchto magických látek výnosným obchodem. 

V Evropě je menstruační krev a výkaly součástí 
magické látky pro černou mši, při které jsou smíchány 
s pšeničnou moukou a zpracovány. 
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Časem prověřená metoda čistění špatné psychické 
atmosféry, která se i mně osvědčila, je rozházet čes-
nek po celé místnosti, nechat ho působit přes noc a 
druhý den ho spálit. Vesničané, když očekávají nepří-
jemnou návštěvu, dávají do vázy na krbové římse ci-
buli místo hyacintu, a slavnostně ji pak hned po jejím 
odchodu spálí v ohni. Věří, že rod cibule má vlastnost 
absorbovat škodlivé vyzařování. V jednom dole mají 
farníci zakázáno vzít si dolů cibuli k večeři, protože 
absorbuje podzemní plyny, a může následkem toho 
způsobit otravu. Člověk, který mi o tom pověděl, také 
dodal, že se mu s jeho přáteli povedlo dolů pár cibulí 
propašovat a že chutnaly tak hořce, že se přesvědčil o 
smysluplnosti tohoto nařízení.
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