
Vyjdem�-l� z teori� � zachován� esenc� n� Salinan� � dalšíc�
znal�t� magi� našeh� národ�, d�tanem� s� v otázkác� dál�. C�
j� t� magi�, c� j� t� ko�zl� č� zaklínadl�, c� j� t� magi�?

Studi� � kontak� � jiným� národ� ná� ukáza�, ž� pr�
uskuteč�ěn� svéh� zá�ěr�, používaj� rozličn� p�tup�. Ta�, kd�
jede� čaro�ě� s� � dovedn�t� ovláda� �ěkter� ko�zl� rod� �
násled�ě té�ěř nedoved� překroči� sv� limit�, ta� Přev�ělen�
nejso� om�en� ničí� ví�, než čase� � píl� v� své� studi�.

C� ted� tv�ř� pát�ř každéh� magickéh� zá�ěr�, č� ko�zl�,
chcet�-l�?
Společným� jmenovatel�, � p� zjednodušen� n� t�
nejelementár�ějš� úrov�ň, zůstáv� v prvn� řa�ě zá�ěr, jina�
řečen� síl� vůl� mág�, který tot� ko�zl� uskutečňuj�.
Zd� pa� zá�ěr �ůž� bý� vyjá�ře� � prováze� mnoh�
dodatečným� “berličkam�” pr� jeh� uskuteč�ěn�. Ať s� již jedn� �
složit� magick� gest�, zaklínán� v podobě slov moc�, neb� �řeb�
tane�, tot� pomáh� mágov� naladi� s� � us�ěrni� � prou� esenc�,
ktero� dokáž� ovládnou� � přes�ěrova� d� svéh� počínán�.

Esenc� vložen� � zá�ěr mág� pa� vytv�ř� požadovaný výslede�
� dl� Zákon� Zachován� Esenc� nem��, nýbrž j� v��řen�,
rozpust� s�, znov� zpě� v Salina�.

D�távám� s� � druh� stránc� tohot� počínán�. I te� sebesil�ějš�
má� mus� �ěkd� svo� energi� doplni�. K tom� z� běžnýc�



okoln�t� slouž� meditac�, čil� us�ěr�ěn� tét� v��řen� � mé�ě
vázan� esenc� Salinan� zpě� d� svéh� �ěl� � mysl�. N� každ�
esenc� vša� r�onuj� � máge� samotný�. Prot� př� tomt�
proces� docház� nikol� � nal�en� mág� n� dano� esenc�, al�
naopa� př�působen� s� esenc� pr� sv� po�řeb�.

Tent� proce� s� zd� možn� jednoduchý, ovše� opa� �ěkd� j�
pravdo�. Ač růz�ě silný� � zdatný� má�ů� trv� načerpán�
esenc� podobný ča�, zkušený má� mus� dokáza� pojmou� větš�
množstv� esenc� z� kratš� ča�, ab� nepřišl� jeh� prác� vniveč.
Prot� s� nejedn� � proce� probíhajíc� p�tup�ě, al� zkušený má�
v�, ž� nej�řív� celo� tut� kapacit� � energi� mus� př�působi� než j�
pohlt� � nech� prolnou� s� svo� vůl� � podstato�.

Jso� z�namenán� případ�, kd� velm� silný má� by� nevhod�ě
vyruše� př� tomt� proces� � neje�, ž� jeh� počínán� přišl� vniveč,
al� n�pracovan� � nahroma�ěn� esenc� � toh� vznikl�
způsobil� samovoln� nežádouc� � velm� destruktivn� účink� pr�
mág� � jeh� okol�. I prot� s� každý má� dobř� rozmysl� �
zkontroluj� sv� okol�, než s� d� tét� prác� pust�.
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