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TŘI KAPITOLY Z PRIMITIVNÍ HERMETICKÉ PRAXE

Bylo by omylem předpokládat, že okultismus je naukou vysloveně abstraktní, neb aspoň
z tohoto okruhu nevybočující, jak často slýcháme tvrdit jeho přívržence i odpůrce.

Díky moderním hermetickým pracím počíná se obšírný materiál aplikační pozvolna řadit a zpra-
covávat tak, že dává jasnější a urovnanější názor o velikých obzorech, které vnější, exoterní svět ještě
dlouho nebude uznávat.

Aby i čtenáři tohoto listu měli možnost zapracovati se do praxe moderního hermetismu a abych
i odpověděl na četné dotazy, podávám zde několik poznámek ku snadným experimentům amatérským.
Upozorňuji, že jsou to pokusy velmi primitivní, jež si nemohou činit nárok na titul vědeckého bádání,
ale přesto doufám, že při nedostupnosti odborných prací širší veřejnosti vzbudí jistě zájem.

1. Siderické kyvadlo. Článek – mimochodem nejlepšího mně známého znalce okultismu p. La-
senica v minulém čísle – vzbudil tak značnou pozornost, že pokládám za nutné – ovšem aniž bych
dovedl vystihnout jeho exkluzivní podání – přičlenit několik poznámek určených začátečníkům.
K účelu siderického kyvadla poslouží i velmi dobře zlatý prsten bez kamínku, kupř. snubní, nebo mo-
sazný, soustruhovaný kužel opatřený na základně očkem, stejné asi váhy. Zavěsíme na hedvábné vlák-
no délky od lokte až ku středu dlaně. Při pokusech držíme volný konec tohoto vlákna mezi palcem
a ukazováčkem pravé ruky nebo uvážeme na ukazováček této. – Siderickým kyvadlem možno zkou-
šet: pravost neb jakost kovů, kamenů, látek nebo chemických sloučenin, nemoce neb sklony jednotliv-
ců dle jejich fotografie; může býti použito jako virgule atd. Při pokusech dbejme toho, aby předmět,
jejž vyšetřujeme, byl dokonale odizolován sklem od stolu neb podložky, na níž leží, aby kyvadlo bylo
nad středem předmětu ne výše než 1 cm; loket možno opříti o stůl, jinak ostatní partie ruky až po prsty
buďtež volné. Pokusmo zjistíme výchylku kyvadla, jež činí při zlatě, stříbře apod. a porovnáme. Dopo-
ručujeme podložit pod skleněnou izolaci kruh rozdělený na 360 stupňů a být vždy při pokusech obrá-
cen čelem k severu, abychom mohli přesně odchylky zjistiti. Výchylky jsou při určitém předmětu
u určitého individua vždy stejné. Doporučujeme si zaznamenávat a porovnávat. K přesnějším poku-
sům ovšem nutno použít odometru, o němž je zmínka v čísle 2. tohoto listu. Upozorňuji však, že
z technických důvodů nebylo možno pro tak malý obrázek zakresliti přesně volný závěs zamontovaný
v odometru; tento pozůstává z dvojnásobné, vnitřní i vnější křemičité izolace spojené zlatou amalga-
mou ve dvoustěnnou trubku, ve které jest zapevněn elastický vodič o minimálním odporu.

2. Kondenzátor energie. O těchto přístrojích jsou šířeny lidmi okultismu neznalými, ale za
okultisty se vydávajícími, velmi přehnané pověsti.

Působnost přístrojů na kondenzování energie nejde obyčejně nikdy tak daleko, aby jimi bylo
možno způsobit smrt neb jinak škodit. Lidé, kteří toto tvrdí, nemluví pravdu. Podobné přístroje existu-
jí, jsou zhotoveny na základě tepelného vyzařování nashromážděné energie vitální v látkách, jež mají
kondenzační schopnost fluidickou; možno jich užít k hypnotizování, léčení některých nervových cho-
rob, tělesné slabosti, neurastenie nebo skleslosti mysli, způsobené úbytkem vitálního fluida ať již
vampyrismem, či z příčin jiných. Výroba dobrých a účinných přístrojů tohoto druhu je spojena se
značným finančním nákladem a je technicky velmi složitá. Vzhledem k tomu však, že zájem o ně stále
stoupá, podávám zde předpis ku zhotovení jakési náhražky, pomocí které i laik může dosíci dosti
uspokojivých výsledků.

Opatříme si tenkostěnnou baňku se zabroušenou zátkou v hrdle co nejširším (nejméně 5 cm),
obsahu asi 0,5 litru. Do této baňky nalijeme před uschnutím hmotu následujícího složení:

oranžový šelak........................................ 2 díly
uhlí z heřmánku (mleté)......................... 3 díly
lisované šťávy z listů podražce.............. 1 díl



vše zředěné čistým 100% lihem, aby vznikla hustá kaše. Když bylo vše dobře promíseno, nalijeme do
lahve, aby směs dosahovala až k okraji zapuštěné zátky a ponecháme nádobu na vzduchu otevřenou
tak dlouho, až obsah její ztuhne. Při nabíjení budiž láhev s obsahem otevřena, hrdlem obrácena proti
emanujícímu centru. Má-li se energie nabitá odebírat, ponoří se láhev do 60° teplé vodní lázně až po
hrdlo. Zmíněný přistroj udrží náboj až po dobu 60 hodin.

3. Magická zrcadla. Pokusy s magickým zrcadlem patří mezi nejlákavější, ale i dosti nebezpeč-
né práce, v optické magii. Proto jest nutno užít zrcadel skutečně dobrých, jež jsou ovšem značně dra-
há. Druhy takových zrcadel byly popsány v Encyklopedii okultismu, kamž zájemce odkazujeme. Po-
něvadž však je často nutno posloužit si dobrými přístroji narychlo sestavenými, uvádím ze své praxe
jeden recept, jenž se velmi osvědčil. Zrcadlo toto si každý může sestrojit sám, s poměrně nepatrným
nákladem: Opatřme si konkávní sklo, zvané hodinové, okrouhlé, o průměru nejvýše 8 cm; konvexní,
vydutou plochu tohoto skla, která nechť je co nejtenčí, opatříme jedním tenkým nátěrem zředěného
kopálového laku (zředí se francouzským terpentýnem), zbarveného černým anilinem. Když tento nátěr
zaschl, natíráme dole uvedenou směsí vždy po slabých vrstvách; klademe vrstvu na vrstvu nejlépe
jemným štětcem, teprve tehdy, když předchozí nátěr dokonale zaschnul:

Chlorid zlatnatý.......................... 1 gr
Lactucarium............................... 2 gr
Měděný bronz............................ 1 gr
Popel z blínového listu.............. 3 gr
Animální uhlí............................. 5 gr
Kopt...........................................24 gr

Tuto směs dobře utřeme a upráškujeme, zředíme oranžovým šelakem, rozpuštěným v lihu, do
něhož bylo přimíseno kopálového oleje v poměru 10 : 2 tak, aby nátěr dal řídkou kaši. Po zaschnutí
zakryjeme konvexní natřenou plochu jiným sklem, jež se doporučuje opět na konvexní straně amal-
gamovat zlatem. (Není to však nutno.) Celé zrcadlo vložíme do dřevěného soustruhovaného rámu
a upotřebíme jako ostatní magická zrcadla.
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