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Magické cíle

Čeho chci dosáhnout v osobním životě
-

v práci a materiálním rozvoji
v oblasti magického vývoje
v dalších oblastech mého života

Ve své práci se rozepište prosím o těchto čtyřech okruzích vašeho života tak, abyste popsali
každé téma zvlášť. Na závěr zkuste odhadnout, který cíl je nejsnáze dosažitelný, který je
nejdůležitější, kterého dosáhnete v nejbližší době nejpravděpodobněji a proč.
A) Čeho chci dosáhnou v práci
Vinice - ekologicky pěstované (dlouhodobý a náročný cíl)
Vinařství - oblíbená, kvalitní a prestižní vína pro daný segment (střednědobý a obtížnější)
Vinná turistika - penzion (výstavba) a služby (degustace, kurzy, párty) (střednědobý až
dlouhodobý a obtížnější)
Sommelier - gastronomie 2. linka (obtížný a do 3 let)
Popularizátor vína - kurzy, osvěta, degustace (realizace, v krátké době)
Zakoupení pozemku a domu souseda
Být výborným obchodníkem. Současně být sám sebou a jednat v duchu jména Conspiratio.
B) V materiálním rozvoji
V podstatě mám naplněnu potřebu materiálních statků.
Zakoupení okolních pozemků u domu. (dlouhodobý cíl, bude nebude)
Pomoci dětem s bydlením. (střednědobý cíl, realizovatelné)

C) Magický vývoj

Pokus o stanovení magického vývoje:
Důležité thelemické teze pro magický vývoj Conspiratia:

I/ 44 Neboť ryzí vůle, nezkalená úmyslem, osvobozená od chtivosti výsledku, je
každým způsobem dokonalá.
Dělej, co ty chceš, ať je cele Zákon. Láska je zákon, láska pod vůlí.
Cíle:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

pracovat se svojí energií - umět jí koncentrovat a také ji umět uvolnit, nechat plynout
rozvíjet intuici
Win hoff otužování a dýchání, meditace, cvičení fyzické
vést magický deník
Crowleyho tarot,výklady karet
rituály
prohloubení znalostí hebrejštiny
prohloubení angličtiny
astrologie
numerologie
četba
další magická studia a praktikování

Současná práce a velmi obtížná. Jedinou cestou je vytrvalost a pravidelnost. Prvních šest
bodů je priorita.
D) Další oblasti mého života
Slušné vztahy v rámci nejbližší rodiny a přátel. Spojovat a nerozbíjet.

