
… „Magické“ kyvadlo
Aneb pomocník vaší intuice. Tvoříte vlastní kouzla, mantry, sigila, využíváte živlové, 
planetární i časové analogie, ale stále máte pocit, že pouhý rozum pracující se zna‑
lostmi je nedostačující? Jak se rozhodnout pro správnou analogii, když se nabízejí 
dvě nebo tři možné? No, vždycky můžete postupovat metodou pokus ‑omyl. Ale na 
to někdo nemá dost času, jiný dost trpělivosti a další dost odvahy. Řešením by pro 
vás mohlo být magické kyvadlo.

Věnujte čas a práci pečlivé přípravě rituálu. Sepište si energie, které budete 
potřebovat (planety, znamení zvěrokruhu, živly) a jejich analogie. Vytvořte si seznam 
analogických ingrediencí. To je fáze, ve které používáte svůj rozum a znalosti, a která 
vás dovede těsně před cílovou čáru. Nyní vezměte do ruky kyvadlo a nechte svou 
intuici, aby udělala poslední krok.

Jaké kyvadlo zvolit? Možností je ne‑
přeberně. Lidé si obvykle své první kyvadlo 
koupí. Jednak mají pocit, že koupené je 
zhotovené „správně“ a jednak si přiznejme, 
že výroba kyvadla není úplně jednoduchá, 
pokud si nevystačíte s knoflíkem na prováz‑
ku. K dostání jsou kyvadla různých tvarů 
a velikostí, vyrobená z kovu nebo nerostů. 
Doporučuji vám nehledat si před koupí ky‑
vadla žádné informace o vhodných či nevhodných materiálech, o tom, zda má být 
kyvadlo na řetízku nebo provázku a podobně. Nic z toho není důležité. Prostě běžte 
do obchodu, nechte si ukázat kyvadla a sáhněte bez dlouhého přemýšlení po tom, 
které si přitáhne váš zrak. To je pro vás to pravé.

Výhodou koupeného kyvadla je, že je skutečně vyrobené správně. Ale ne co do 
vhodnosti materiálu, tvaru či těch „správných vibrací“, ale co do velikosti a váhy. 
Kyvadlo by nemělo být příliš lehké, aby jeho pohyb neovlivňoval třeba průvan v míst‑
nosti. Vyrobit si tedy kyvadlo z peříčka není dobrý nápad. Nemělo by být ani příliš 
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živly

Kdo kyvadlem pohybuje? Jste to vy a pouze vy. Kyvadlo se nepohybuje samo 
díky vlastní „vnitřní energii“. Jsou to vaše svaly, které uvedou kyvadlo do pohybu, 
ale ne na základě vůle a vědomého rozhodnutí, nýbrž podvědomě. Tím, že se uvolní‑
te do stavu téměř meditativního, rozostříte pohled a cíleně se rozhodnete nehýbat 
kyvadlem vědomě, dáte prostor svému podvědomí, aby vedlo vaši ruku. Podvědomí 
neustále komunikuje s vaším vyšším Já, napojeným na astrál. Odtud tedy přicházejí 
odpovědi. Dalo by se říci, že všechny odpovědi už znáte, jenom musíte najít cestu, 
jak si je uvědomit. Kyvadlo je jednou z takových cest.

Péče o kyvadlo je nenáročná. Když si kyvadlo pořídíte, provedete magické očiš‑
tění a aktivaci, stejně, jako se všemi ostatními magickými pomůckami. Od té chvíle je 
důležité, aby na kyvadlo nesahal nikdo kromě vás a v době, kdy s ním nepracujete, ho 
uchovávejte zabalené do černé látky. Tabulky pro práci s kyvadlem žádnou zvláštní 
péči nevyžadují.

… „Magické“ kyvadlo
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