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Úvod 

V této druhé ročníkové práci se zamýšlím nad tématem magických cílů. Při tomto 
zadání ztotožňuji význam slova magický se slovem vědomý. Uvažuji nad cíli, kterých 
chci dosáhnout z vlastní vůle a úsilím. Práce je rozdělena celkem na čtyři různé 
oblasti života, kterých se tyto cíle týkají. Témata jsou řazena chronologicky, tak jak 
byly zadány. (1) Práce. (2) Materiální rozvoj. (3) Magický vývoj. (4) Ostatní oblasti-
vztahy. V každé kapitole čísluji za sebou jednotlivé cíle, ale ne vždy toto číslování 
odpovídá pořadí podle důležitosti. Jako vůdčí a hlavní životní cíl mám vlastní bydlení, 
který se přímo dotýká všech popisovaných oblastí a věřím, že má největší hodnotu. 
V závěru  vybírám ze všech oblastí ty cíle, které jsou pro mě důležité a řadím je podle 
důležitosti nebo časového období ve kterém bych je odhadem mohl splnit.  
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1 Práce 

V době psaní studuji prezenčně bakalářský obor mezinárodní sociální a humanitární 
práce. Do školy jsem se rozhodl nastoupit po téměř pětileté pauze od maturity, během 
které jsem vyzkoušel práci na různých pozicích v odlišných firmách. Tato doba byla 
dostatečná k tomu, abych si uvědomil, že si chci doplnit akademické vzdělání, protože 
se ještě nadřu, tak co bych zadarmo nestudoval. 

Na tento obor jsem se přihlásil ze čtyř důvodů. (1) Dva tituly za tři roky — kombinace 
VŠ, která nabízí slušnou teoretickou základnu s VOŠ, která zase nabízí odborné praxe 
během studia. (2) Pro letošní rok byly zrušené písemné přijímací zkoušky a uchazeči 
byli vybíráni na základě ústního pohovoru. (3) Nabízí směs předmětů z různých 
oborů a široké spektrum informací a příležitostí k setkávání s různými lidmi 
z několika akademických disciplín. Je to např. psychologie, sociologie, filozofie, 
zdravotnictví, právo, ekonomie. A to se k hermetismu hodí. (4) Už mi z práce začalo 
přeskakovat a potřeboval jsem se někde alespoň na rok upíchnout.  

Tento obor studuji se záměrem dokončit první ročník a poté rozhodnout o tom, jak 
dál pokračovat. 
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2 Materiální rozvoj 

Říká se: „Člověče, dej si pozor na to, co si přeješ.“ 

Při zpětném zamýšlení se, mám dojem, že převážná většina přání, a to i těch o kterých 
jsem si v dané době myslel, že jsou čistou fantazií, se vyplnila. Fakt je ten, že jsem 
nemyslel na to, co za takové přání obětuji, a tak se stává, že oběti přehluší dary, 
kterých si uvědomím až s odstupem času.  

Hlavním cílem v této oblasti je vybudování základny. Nejsem založením zrovna stavař 
a lépe mi jde o cihlách žvanit, než je pokládat. Budováním mám samozřejmě na mysli 
zaměstnání obchodního ducha a Prozřetelnost s kteroužto pomocí vyberu vhodný 
chrám ke spočinutí a práci na Díle. 

Po stránce tělesné si nemyslím, že ze mě bude model hodný pro reklamu na pánské 
sprchové gely a otužování jsem také vzdal, jelikož mi studená voda dělá bytostně zle. 
Přesto chci pokračovat minimálně ve cvičení Pěti Tibeťanů a příležitostně zařadit 
sportovní aktivity dle ročních období. (1) Jaro: naučit se jezdit na koni. (2) Léto: 
koupání v přírodních koupalištích. (3) Podzim: cyklovýlety a kolečkové brusle.  
(4) Zima: lyžování a běžky. 

Intelektuální část chci zaměstnávat studiem jazyků, a to zejména procvičováním 
hebrejštiny a ruštiny. S latinou v dohledné době pokračovat nebudu, jelikož mě tento 
jazyk vůbec ničím nezaujal. (1) Do dalších roků mám v plánu zařadit mezi pravidelné 
čtivo knih, článků i videí v angličtině. K tomuto cíli bych mohl využít moderní 
MOOCy (massive online open course — online kurzy, které nabízí univerzity z celého 
světa). (2) Píšu o kurzech, určitě chci dokončit rychločtení na rozečti.se a (3) zlepšit se 
v tančení klasických tanců. Tento úkol by spíše svojí povahou patřil do kategorie 
sportů, ale takovými ambicemi rozhodně nedisponuji a v této kategorii jsou tance na 
správném místě, jelikož mám v prvé řadě problémy intelektuálně vstřebat patřičný 
sled tanečních kroků. Snad, pokud se v této oblasti zlepším, tak pro příště tuto 
disciplínu zařadím do kategorie výše.  
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3 Magický vývoj  

Pro potřeby prevence bezbřehého zbloudění do abstrakcí a světů vzdálených, mám 
potřebu vymezit, co se vlastně magickým vývojem myslí. I když teď zrovna bydlím ve 
městě, tak jsem původně z vesnice a možná proto se chápu vysvětlení rovnou od lesa.  

Magickým vývojem myslím ty oblasti, které obecně patří do hermetismu a ty činnosti, 
kterým se v rámci Malého opatství Thelémského, zabýváme. Jsou to tyto hlavní 
témata: magie, tarot, astrologie. 

Magie. (1) Psát deník, a to ne pro psaní samotné ale k účelům reflexe. (2) Práce se 
zemským živlem podle zadaných úkolů. (3) Účast na dění v thelémě a úkolech s tímto 
kursem spojených. 

Tarot. (1) Dokončení úkolů druhé dvouletky. (2) Závěrečná zkouška. (3) Denní 
výklady. 

Astrologie. (1) Rekapitulace prvního ročníku a reflexe k tarotu. Ujasnit si, které 
oblasti astrologie doplňují a rozšiřují chápání tarotu. (2) Sestavení a vyložení 
nativního horoskopu. 
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4 Vztahy  

Vztahy by se daly řešit do nekonečna. Lidi i děti nejsou stroje a nelze je jedním 
tlačítkem nebo vytažením ze zásuvky vypnout. Tak jsem na řešení vztahů, alespoň 
těch rodinných pro nějakou dobu rezignoval. Mám takový pocit, že od doby, co není 
otec, není nikoho v úzkém rodinném kruhu, kdo by si dělal z těžkostí srandu, i když 
s otcem to taky bylo jak s počasím v dubnu. Mám proto v této oblasti tyto ambiciózní 
cíle (1) Neřešit rodinné vztahy. (2) Nenechat se vytočit. (3) Jednat s členy rodiny 
důstojně. Poslední cíl úzce souvisí s cílem o vlastním bydlení, jelikož mám silnou 
potřebu nezávislosti na rodině a vzájemná blízká přítomnost vyvolává nežádoucí 
napětí. Přesto chci udržovat, v rámci možností, slušné rodinné vztahy. Jako cíl extra 
(4) bych rád zpracoval rodokmen s maximem informací a pomoci od členů rodiny.  
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Závěr 

Za (1) nejbližší a nejpravděpodobnější cíl, kterého dosáhnu pokládám, dokončení 
prvního ročníku ve škole. (2) Vůdčím životním cílem je vlastní bydlení. (3) Nejbližší 
cíle do dvou let z oblasti magického vývoje je práce se zemským živlem a dokončení 
druhé dvouletky tarotu. Obojí vnímám jako břemeno, které dokud nebude uzavřené, 
bude k tíži. Nakonec (4) a asi nejtěžším úkolem je udržovat slušné rodinné vztahy. 

ןיכאנא  


