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Kapitola 2 

Používání 
magických zrcadel

Každý kouzelný předmět je jakousi pomůckou. 
Proto opravdu žádný – rituální nůž, kouzelná hůlka 
nebo v našem případě magické zrcadlo – není původ-
cem kouzelných jevů. Magický nástroj účinkuje je-
dině tehdy, když jsou jeho vlastnosti a vlohy ukryty 
i v osobě jeho majitele. Častým používáním, možná 
během desítek let, však může být kouzelný předmět 
úplně nasáklý majitelovou osobností nebo silou či 
vlastnostmi, které majitel zosobňuje. Takto naplněný 
předmět může účinkovat i v rukou laika. 

Z toho vyplývá, že majitel nese za magický před-
mět velkou zodpovědnost a při jeho uskladnění a za-
cházení s ním by měl být velice opatrný. Po použití 
zabalte zrcadlo vždy do čistého hedvábného šátku, 
který jste si připravili přímo k tomuto účelu. Hedvábí 
má izolační vlastnosti, neboť udržuje v zrcadle mag-
netismus a zároveň zrcadlo chrání před nežádoucími 
cizími energiemi. 
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Nedopusťte, aby se zrcadla dotýkal někdo jiný 
než vy. Pokud někdy budete chtít provádět skupinová 
cvičení se zrcadlem, můžete ostatním dovolit, aby se  
do něj podívali, ale nesmí se jej dotknout! A to z to-
hoto důvodu: zrcadlo je nabito a prodchnuto vaším 
osobním magnetismem. V západní tradici se mluví se 
o nabití silou odic, což je jakási životní energie. Pokud 
se rozhodnete, že si zrcadlo sami vyrobíte a budete ho 
dlouhá léta používat, měli byste myslet i na to, kde 
zrcadlo zůstane po vaší smrti. 

Proto si vymyslete tajné znamení a spouštěcí slovo 
– mantru – jimiž zrcadlo aktivujete, případně deak-
tivujete. Znamení napište ukazováčkem do vzduchu 
nad zrcadlo a současně zašeptejte spouštěcí slovo. 
Přemýšlejte také nad tím, jakou barvu vaše znamení 
má, a intenzivně na ni při „probouzení“ zrcadla mysle-
te. Takovému znamení se v západní tradici říká sigla.4 
Nesmí však být zaměněno s pečetí bytosti, inteligen-
ce nebo anděla. Všechny podrobnosti, jak si vytvoří-
te kontakt s ohniskem, se odvíjejí od vašich osobních 
zálib a kreativity. 

Ať už jste hodně talentovaní nebo jste se do zrca-
dla podívali jen jednou během několika měsíců, mů-
žete k věštění využít každou hladkou plochu. Může to 
být šálek naplněný černou kávou, vyleštěné skříňové 
dveře, povrch jezera či mísa plná vody. 

Právě tady se vyplatí sigla, která je dobře nabita 
intenzivním používáním. Pro vaše věštění může obec-
ně posloužit jako spouštěcí formule. Kvůli vám, kteří 
si nejprve chcete nacvičit pohled do zrcadla, se však 
vrátím k základům:
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• Zrcadlo musí být neustále čisté a nesmí na něm 
být škodlivé škrábance. 

• Abyste při jasnozření dosáhli úspěchu, musíte 
být obdařeni velkou vnímavostí. 

• V pracovním prostoru by neměly být žádné 
akustické ani vizuální poruchy. 

• Rituální očista a modlitby či recitace manter 
jsou velmi dobrou přípravou k úspěšnému jas-
novidectví. 

• Předem formulujte přesnou otázku nebo si před-
stavte co možná nejpřesnější situaci, o níž byste 
chtěli být zrcadlem informováni. 

• Koncentrace je klíč k úspěchu. Proto se musíte 
naučit, jak osvobodit myšlení od všech vněj-
ších vlivů a jak se do věštění vnořit. Vstupte 
do stavu prostého všech myšlenek! Vše kromě 
otázky byste měli z mysli vymazat. 

• Dejte pozor na postavení Měsíce. Pro pohledy 
do zrcadla a křišťálu je nejlepší fáze dorůstají-
cího Měsíce (shukal paksh). Couvající měsíc 
proces naopak komplikuje. Když Měsíc dorůs-
tá, je podle staré indické nauky nejlepší dobou 
na pohled do zrcadla a křišťálu hodina, kdy se 
Slunce nachází na nejsevernějším bodu. Mě-
síční svit ve fázi dorůstajícího Měsíce po úpl-
něk obvykle posiluje magnetickou sílu vašeho 
zrcadla nebo křišťálu. Zahalte tedy zrcadlo  
do nočního svitu Měsíce. 

• Podpůrný účinek má čisté kadidlo. Pokud vy-
voláváme určitou sféru planet, slibuje největší 
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úspěch kadidlová směs, která odpovídá dané 
sféře (viz kapitola: „Vyvolání“).

• Klidně a pohodlně (jóga: ásana) se posaďte 
před zrcadlo. Nedívejte se přímo do zrcadla ani 
do koule, ale o několik centimetrů výše. Vy-
hněte se, jak jen to jde, mžourání. 

• Zrcadlo nebo křišťálová koule by měly být 
pravidelně, nejlépe denně, dobíjeny silou odic. 
Zhruba pět minut „hlaďte“ zrcadlo pravicí  
po povrchu (aniž byste se jej dotkli) a poté pro-
veďte totéž levicí. Elektrická odic pravé ruky 
propůjčí zrcadlu sílu a moc, magnetická odic 
ruky levé mu naopak dodá citlivost.

• Povrch zrcadla nesmí být nikdy vystaven slu-
nečnímu záření a elektrickému světlu vůbec. 
Poškodilo by, nebo dokonce zničilo magnetic-
ké vlastnosti zrcadla. 

To nejdůležitější však zůstává: cvičit, cvičit, cvičit. 
Jen trvalá práce a cvičení vlastních schopností vedou 
ke kýženému úspěchu. 
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Kapitola 3

Základní pravidla 
magie

Nauč se mlčet. 
Pomlč o svém cvičení, přípravě i vlastním úkonu. 

Nauč se jednat. 
Jednej jako mág a neustále se vzdělávej ve svých 

jednáních i skrze svá jednání, aby ses mohl stát oprav-
dovým zasvěcencem. 

Nauč se pozorovat. 
Pozoruj vše z přirozeného hlediska a nepohybuj se 

v iluzích. V životě se vyhýbej utopii a nepravděpo-
dobnostem. 

Nauč se být nezávislý. 
Nenech se uvést do úzkých a ovlivnit. Ať už lidmi 

nebo duchy. 
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Nauč se rozlišovat. 
Nauč se rozlišovat realitu od zdání a fantazii  

od skutečnosti. 
Nauč se uvolnit. 
Nelpi na výtvorech vlastní mysli a nekoketuj s fan-

tasmy5 vlastní představivosti.

Nauč se být nezaujatý. 
K uskutečnění plánovaného díla přistupuj bez před-

sudků a nezaujatě. Nedoufej v nic, co odporuje záko-
nům přírody. 

Pokud se budeš řídit těmito zákony, úspěch tě pře-
kvapí a ty nalezneš pole působnosti, které ti přinese 
největší radost. 
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