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vám poradí, co dělat, abyste v životě našli to,
co hledáte, a to i v tom případě, že zatím ještě
vůbec netušíte, co by to mělo být,“ slibuje
novodobá čarodějka Ivana Tischlerová hned
na úvod a věřte nebo ne, vypadá to, že bude
mít pravdu. Už i věda totiž začíná připouštět
fakt, že naše mysl ovlivňuje okolní realitu
víc, než si zatím dokážeme představit.
Zjednodušeně řečeno, náš úspěch v

praktickém životě je přímo závislý na stavu
naší mysli. A pokud se nám podaří ten úžasný
stroj na štěstí, který máme zabudovaný v

hlavě, nastartovat, už ho nikdy nic nezastaví.
Pomůže vám zbavit se nemocí (nebo alespoň

nestonat tak často), najít vnitřní klid a
rovnováhu, vyrazit rovnou cestou ke splnění
svých snů. V knize se dočtete o nezbytné
teorii čili jak, co a proč funguje, ale

samozřejmě si zkusíte i „kouzlení“ v praxi.
Naučíte se rozvinout smysly, intuici,

představivost a další vlastnosti, které obvykle
považujeme za „nadpřirozené“, a naplno
využit vlastního skrytého potenciálu. Jistě
zaujme zájemce o magii, ezoteriku a okultní

vědy, ale kromě toho je určena všem
„normálním“ lidem, kteří na žádnou magii
nevěří, ale zato mají občas těžkou hlavu ze
života. Ukázka z knihy: Co je to vlastně
magie? Když se řekne magie, mág,

čarodějnice, většina lidí má jasno. Zcela
zřetelně vidí vysokého kostnatého muže v
černém hávu, jenž vzpíná ruce k obloze a
přitom tiše mumlá příslušná zaklínadla.
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Čarodějnice je zase ta osoba, která v kotli
vaří hnusně zapáchající lektvary z blínu,

ropuch a netopýřích uší, samozřejmě patřičně
stará, shrbená, nejlépe s černým kocourem na
rameni a bradavicí na nose. A jak mág, tak i
čarodějnice jsou na světě převážně proto, aby
škodili slušným lidem. Tyto představy se
utvářely již od středověku a jsou v nás
hluboce zakořeněné. Je pravda, že až

donedávna doba žádné osvětě příliš nepřála.
Dnes však žijeme v 21. století a je s podivem,

že pojem magie je stále ještě naprostou
většinou lidí považován za nesmysl, nebo

dokonce za něco neslušného a nebezpečného,
o čem se nemá moc mluvit. A přitom je to tak

jednoduché. Magie je všude kolem nás,
využívají ji kněží, léčitelé, zvířata, obyčejní
lidé v podobě modliteb nebo vroucího přání.
Každý, kdo dosáhne svého cíle bez pomoci
hmotných nástrojů, pouze svým přáním a

myšlenkou, provozuje spontánní magii. A je
nesmysl odmítat něco, co je běžnou součástí
našeho života. Daleko lepší je naučit se s
těmito silami pracovat a využívat jich pro
dobro své i svých bližních. Kdyby pravěký
člověk nepřekonal svůj strach z ohně a

nezkrotil ho, dodnes bychom nejspíš lezli po
stromech jako opice. Odhoďme proto svoje
předsudky a pojďme se naučit používat tu

obrovskou sílu, která v nás dřímá. Slibuji, že
k tomu nebudete potřebovat ani magický
kruh, ani netopýří uši. Při praktikách
mentální magie si vystačíte se svou

představivostí. A pokud k tomu přidáte i
odhodlání a vytrvalost, podaří se vám
dosáhnout nečekaných výsledků.
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