
Vyjdem�-l� z předpoklad�, ž� každ� žĳíc� byt�� n� Salinan�
váž� alesp�ň malo� čás� esenc�, kter� j� nutno� složko� život� n�
tomt� svě�ě. A esenc� j� základní� předpoklade� � magi�, proč
ted� každ� byt�� nen� schopn� čarova� � svo� vůl� formova� svů�
zá�ěr? Čí� s� ted� liš� skutečný má�, který s� j� sv� esenc�
vědo� � schope� svo� mysl� působi� n� okol�, oprot� člověk�,
který s� an� nen� vědo� �ěcht� zákla�ů?
Odpověď j� v� skutečn�t� velic� pr�t�. Základní�
předpoklade� pr� magi� j� právě �ědo�ěn� s�, ž� � trocho� cvik�
b� j� moh� bý� schope� každý. Ovše� právě vůl� vykroči� n� cest�
poznán� � rozvíje� sv� dovedn�t� j� �ěc�, c� s� n� každém�
jednotlivc� d�tan�.
Poku� ted� z� určitýc� podmíne� b� máge� �ě� bý� schope� stá�
s� každý, c� odlišuj� šťastnéh� amatér� o� skutečnéh� �
mocnéh� čaro�ěj�?
Někt�ř� z vá� zajist� odpov�, ž� j� t� kapacit� � schopn�� váza�
esenc� ví� než �tatn�, t� b� byl� t� snadn� odpověď.
Důklad�ější� výzkume� esenc� � jejíc� projevů j� naopa�
odpověď kompl��ějš�. Nejd� � t�, ja� velk� množstv� dokáž� má�
váza�, ovše� ja� jednoduš� � n� h�pod�ři�. Ta�, kd� n�kušený
má� vyčerp� sv� zásob� té�ěř až d� dn�, ab� svo� vůl�
uskutečni� zá�ěr, ta� opravd� mocný čaro�ě� dokáž� ohýba�
realit� pouhý� zlomke� energi�, ktero� m� � dispozic�.
V�mem�-l� s� jak� příkla� dvě byt�t� � vícemé�ě shodno�
zásobo� energi�, � p�tavím� j� v magické� s�řet� prot� sobě, j�
prav�ěpodob�ějš�, ž� j�ýče� va� s� přiklon� n� stran� toh�, kd�
každý� svý� ko�zle� odčerp� mé�ě si� než jeh� protivní�.



Nyn� s� představt� jednotlivc�, který j� dl� našic� definic� máge�,
al� sá� s� tohot� fakt� nen� vědo�. Doved� takovýt� jedine� s�
svo� energi� h�pod�ři� vědo�ě � účel�ě, č� každ� jeh� ko�zl�
bud� vyčerpávajíc� � nákladn�? Odpově�ě� s� �ůž� již každý
sá�.
N�álež� n� to�, ja� svý� praktiká� jednotlive� řík� an� zdal� s�
j� vědo� toh�, c� čin�. Panatujt�, naklád�-l� tent� jedine� s� svo�
energi�, ab� čini� svo� vůl�, pa�:
Vš� j� magi� � magi� j� vší�.

- velmistr Xaveriu�, z t�t� Obecn� teori� magi�


