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Wprowadzenie

Od zarania świata, odkąd pierwsi z naszych przodków z woli wielkiego Stwórcy zaczerpnęli
po raz pierwszy słodkiego powietrza w swe płuca byliśmy świadomi sił, które nim rządzą. Bowiem
my, elfy, zostaliśmy pobłogosławieni darem jakiego nie dostępują inne rozumne rasy. W
przeciwieństwie do nich nie musieliśmy nigdy szukać, czy pytać, lecz od samego początku rodziliśmy
się świadomi owej siły drzemiącej głęboko w naszych żyłach i umysłach.

Rodziliśmy się świadomi Maenas, Pieśni, która Czyni.
Choć wiele z tamtych czasów pozostaje zapomniane, a plemiona naszej rasy wiele razy

łączyły się i rozpadały, istnieją świadectwa, że nasz lud od samego zarania cieszył się licznymi
mistykami i wiedzącymi. Elfy te w instynktowny sposób tkały moc, lecz nie były pobłogosławione jej
zrozumienie jak Ty jesteś dziś, Maitar. Pozostałości owych praktyk widoczne wciąż są wśród plemion
Morskich i Górskich elfów, w postaci szamanów wzywających vilisse, duchy, by za ich
pośrednictwem czynić magię, jednak istoty te, podobnie jak bóstwa, potrafią być przewrotne i
kapryśne, niestałe. Dlatego już we wczesnych erach nasi przodkowie szukali innych sposób na
wykorzystanie naszego daru, jednocześnie oddając należyty hołd naturze.

Efektem ich pracy i poświęcenia jest sztuka która stoi teraz przed Tobą otworem. Przez
tysiąclecia istnienia naszej rasy, przez długie dni życia naszych przodków opanowaliśmy Maenas,
opanowaliśmy magię jak nikt inny. Nasza sztuka nie rani natury, lecz działa razem z nią w
harmonijnym połączeniu. Nasza sztuka pochodzi bowiem z czci natury, śpiewa hymn pochwalny Ei
miast wyrywać jej krwawe ochłapy mocy.

Zaś podstawy owej wiedzy zawarte są na kartach, które trzymasz w ręku.

Korzystając z zawartych tu słów nauczysz się jak podążać śladami wielkich tkaczy, jak
śpiewać i tkać energię korzystając z naturalnego porządku. Poznasz ścieżki Maenas jakie stworzyło
każde ze znanych wielkich plemion elfów, a także te praktykowane przez mniejsze i młodsze szczepy
naszej rasy. Dowiesz się jak sprawnie posługiwać się znakami i słowami mocy oraz zrozumiesz naturę
samej magii.

Pamiętaj jednak, że choć Maenas istnieje od tysięcy lat to w żadnej mierze nie jest kompletna.
Nie traktuj zatem owego działa jako kompletnego przewodnika po licznych ścieżkach i zawiłościach
magii, lecz jako podstawę, która pozwoli Ci rozpocząć własną podróż. Być może któregoś dnia Twojej
dokonania wzbogacą ten zbiór, zaś Twe imię zostanie wpisane w poczet wielkich Maitar, którzy przez
wieki dokładali swoje osiągnięcia do naszej wiedzy.

Teraz zaś kiedy Twój umysł jest otwarty i świadom daru jaki w sobie posiadasz możesz zacząć
swoją drogę ku opanowaniu najwyższej i pierwszej ze sztuk jaką jest Maenas.



Lanyawa
Splot Magii

Maenas, Pieśń która Czyni

Swoją drogę, Maitar, zaczniesz od zrozumienia czym jest energia, którą chcesz kontrolować.
Zrozumienie magii nie jest temat prostym, nawet wielu mistrzów Maenas w większym stopniu
wyczuwa magię i rozumie ją na poziomie instynktu niż umysłu, bowiem nie istnieje kompletna i
wyczerpująca definicja tego fenomenu. Być może owa definicja nigdy nie powstanie i jest to wiedza
po za naszym zasięgiem.

Potrafimy jednak zaobserwować, zrozumieć i opisać szereg zjawisk związanych z magią,
które dostarczają pewnego ogólnego pojęcia na jej temat. Zaś pierwszym z owych zjawisk jest Mana.
Słowo to określa energię magiczną w czystej postaci, krew świata, która uczestniczy we wszelkich
przemianach jakie zachodzą wokół nas. Mana istnieje niema we wszystkim co nas otacza, we
wszystkich formach energii, w większości materii i w każdej żywej istocie. Młodsze rasy często
postrzegają ową moc jako coś nadnaturalnego, jednak nasz lud pobłogosławiony jest instynktowną
świadomością Many, której koncept pojmują nawet nasze dzieci.

Mimo powszechności owej energii jej dokładna natura wciąż nam umyka. Dzieje się tak być
może ze względu na wcześniej wspomnianą świadomość Many, ponieważ każdy z nas na pewnym
poziomie odczuwa istnienie mocy i je akceptuje ciężko jest nam ją świadomie zdefiniować, gdyż to
jakby próbować uświadomić sobie rytm bicia serca. Nie zmienia to jednak fakt, że istnieje szereg
obserwowalnych zachowań Many, które poznaliśmy na przestrzeni wieków. Energia ta, jak sama
natura podlega ciągłym zmianom. Płynie wraz z wodami rzek jako Woda, jest wypijana przez drzewa i
staje się Życiem, pod wpływem pioruna spala się stając Ogniem, który następnie rozwiewa się w Wiatr
i znów spada z niebios jako Woda, deszcz. Opisany przykład jest jednym z prostych łańcuchów
przemian jakie obserwujemy w naturze. Fenomen ten nazwaliśmy Siryame, Przepływem.

Przepływ uczy nas, że Mana jest fundamentalnie związana z materią i zmianą. Mana dąży do
wpływu na materię i przemieniania jej. Można zatem określić Manę jako energię potencjalną zawartą
w świecie, siłę, której za pomocą której można wywrzeć zmianę. Jest to zarówno korzystne jak
niebezpieczne, korzystne ponieważ ułatwia użycie moc, niebezpieczne, gdyś Przepływ pragnie
zachować naturalny stan. By użyć mocy należy wyciągnąć ją z Przepływu, co z kolei zaburza
naturalny bieg przemian, zatem powstaje pewien pozorny paradoks. Choć energia pragnie wywołać
przemianę, to nie chce zrobić tego pod naszym wpływem, lecz w sposób naturalny, zaplanowany przez
Stwórcę.

W naturze zaś Mana płynie pomiędzy kolejnymi zjawiskami. Rozejrzyj się wokół siebie
Maitar, a zrozumiesz o czym mówię. Burze, fale morskie, erupcje wulkanów, powolne ruchy gór i
skał, wzrost roślin. We wszystkim tym istnieje Mana, zaś każdy z tych elementów jest naturalny i
wynika z niezliczonych innych mechanizmów rządzących światem. Wynika z tego jedna prosta
zasada. Nie można manipulować samą Maną, nikomu jeszcze się to nie udało, choć wielu próbowało.
Niczym w naturalnych przemianach musimy posługiwać się formą przetworzą Many, energiami
ogólnie zwanymi Żywiołami, których jest pięć, Woda, Ogień, Ziemia, Powietrze i Życie. Płynąc przez
świat Mana podporządkowuje się czasowo jednemu z tych Żywiołów i właśnie w tej postaci można po
nią bezpiecznie sięgać.

Starając się możliwie wiernie odwzorować naturę zrozumieliśmy, że Żywioły niemal nigdy
nie występują same, lecz istnieją najczęściej w parach, a czasem nawet większych grupach. Stąd
Pieśni koncentrują się wokół par Żywiołów, których nigdy nie można stosować osobno, a które muszą
być zaplecione ze sobą. Więcej o samych Pieśniach i ich Żywiołach dowiesz się później, na razie
wróćmy do samej natury mocy.

Rozumienie przemian jest ważne, jednak samo w sobie nie daje kontroli nad mocą. W tym
celu należy skorzystać z pomocy wielokrotnie już wspomnianych Pieśni. Te zaś składają się z
elementów zwanych słowami mocy. Te wyrazy z nieznanych powodów wywołują drżenie w Manie,
rezonans, któremu energia podporządkowuje się z niezrozumiałych jak dotąd przyczyn. Pod wpływem
słów moc zaczyna układać się działanie, lecz zawsze w możliwie najprostszy sposób, co więcej proces
ten jest wrażliwy. Właściwe śpiewanie jest bardzo ważne, bowiem błędne wypowiedzenie słowa może
skłonić moc do niepożądanego działania i zniszczyć czar, niczym fałszywa nuta niszczy harmonię.
Pamiętaj też Maitar, że my sami także składamy się z Many, zatem wprawiając moc w rezonans



poruszasz też swoje własne ciało, które jest zaś ograniczone. Z tego powodu magowie nie mogą
nieustannie śpiewać gdyż ich ciała pękłyby jak zgniły owoc.

Na podstawie wiedzy o rezonansie ludzcy magowie sporządzili teorię cenną nawet dla naszej
sztuki. Tak zwane Twierdzenie Ilościowe Many definiuje jeden Punkt Many jako ilość energii
niezbędną do skutecznego zaśpiewania pojedynczej komendy, jednego słowa mocy wykonującego
jedno polecenie. Jest to rzecz jasna ilość umowna, nie mająca odwzorowania w naturze, jednak jest
bardzo przydatna w szacowaniu siły zaklęć, zatem weszła do powszechnego użytku.

Porzućmy jednak umowne liczenie Many i skupmy się na obserwowalnych, naturalnych
elementach magii. Objaśniałem wcześniej, że Mana wykonuje polecenia zawarte w pieśni w
najprostszy możliwy sposób. Choć energia, z którą mamy do czynienia jest potężna, to jednak
wszystko wskazuje na to że nie jest świadoma, choć być może w pewnym stopniu rozumna. Mana
zawsze wypełni słowa pieśni w najprostszy możliwy sposób. Wysokie pojęcia jak wróg czy przyjaciel
są jej obce. Jeśli nie sprecyzujemy naszego działania, jeśli pieśń będzie zawierać zbyt wiele skrótów
myślowych skutek może być katastrofalny. Nasze intencje nie grają roli dla Many, część emocji,
owszem, jednak te są zbyt ogólne. Kierując magią wyobraź sobie, że udzielasz poleceń zwierzęciu.
Przy właściwych komendach będzie w stanie spełnić Twoją wolę, lecz musisz dokładnie prowadzić je
przez każdy etap procesu i myśleć za nie.

Nie licz też, że zmiany jakie wywołasz będą wieczne. Raz jeszcze zwróć się ku naturze.
Wszystko wokół nas nieustannie się zmienia. Dęby wzrastają i upadają pod wpływem czasu, rzeki
wymywają kamień, zaś ogień dogasa. Każda zmiana jest nietrwała i tak samo Maenas. Pieśni
wywołują czasową zmianę, naginają to co naturalne, zaś Żywioły zawsze powrócą do swego
początkowego stanu. Ze względu na to nie można rozpalić ognia palącego się tylko dzięki Manie,
gdyż ten będzie wymagał ciągłego dopływu magicznego paliwa, to zaś szybko Cię wyczerpie Maitar.
Czas trwania zmiany zależy od natury Żywiołów użytych do jej wywołania, Ziemia i Woda trwalsze są
niż Ogień czy Wiatr, lecz wciąż mówimy najwyżej o minutach trwania przemiany. Można jednak
obejść to zjawisko, miast tworzyć kamień możesz podnieść już istniejący i umieścić go w innym
miejscu, lub zmienić sposób rozwoju drzewa. Przyjmując rolę ogrodnika, który jedynie nadaje kształt
naturze można wywoływać trwałe zmiany, choć jest to bardzo precyzyjna sztuka wymagająca nieraz
stuleci nauki.

Maenas nie jest zatem prostą ścieżką, samo Śpiewanie jest niezwykle wymagające dla woli
dowolnego elfa. Moc nieustannie wije się, porusza i testuje siłę maga próbującego ją ukierunkować.
Dar naszego ludu pomaga nam praktykować Maenas, jednak sztuka wciąż pozostaje jednym z
największych wyzwań umysłowych jakie można przedsięwziąć. Zatem Maitar znajdź spełnienie w
praktykowaniu jej arkanów, w najprostszych Pieśniach dostrzeż piękno i wartość wysiłku jaki w nie
włożysz. Nigdy nie daj się ponieść pysze, lecz nie stroń od satysfakcji płynącej ze swych dzieł.

Z czasem Maenas zacznie odciskać na Tobie swój znak. Zaczniesz dostrzegać jej ślady
wszędzie wokół Ciebie. Gdy skierujesz swe oczy ku niebu nie dostrzeżesz chmur, lecz wstęgi Many
Powietrza leniwie unoszące się na wietrze. Podobnie zobaczysz czasem lśniące linie łączce ze sobą
elementy świata w wiecznym tańcu zmian. Dostrzeżesz jasne poświaty mocy otaczające żywe istoty,
bowiem Mana jest w każdy z nas. Wreszcie zauważysz też miejsca, gdzie Przepływ zwalnia, zapętla
się i rozlewa w skupiska energii. Miejsca te zwane są intersekcjami i mają niebotyczne znacznie dla
całego Maenas.

Intersekcje to miejsca które z takich czy innych przyczyn wiążą część mocy z Przepływu,
najczęściej związanej z konkretnym Żywiołem. Owe miejsca powstają wszędzie tam gdzie istnieje
nadmiar jednego z Żywiołów, który następnie zostaje związany by nie zakłócić równowagi całego
Przepływu. Intersekcje mogą zatem powstawać naturalnie w wyniku wielkich, gwałtownych przemian.
Przejdź się po pogorzelisku, a poczujesz potęgę Ognia, tam gdzie wylały rzeki oraz u źródeł poznasz
siłę Wody, zaś w matecznikach lasów poczujesz puls i energię Życia. Niektóre intersekcje są jednak
mniej oczywiste. Powstają na żyłach srebra, bowiem jest to metal wysoce aktywny magicznie i
naturalnie gromadzi Manę. Takie intersekcje nie mają przypisanego Żywiołu, lecz tętnią czystą,
surową energią i często są najsilniejszymi miejscami mocy. Intersekcje bowiem różnią się nie tylko
rodzajem Żywiołu, ale także mocą. Jedne są mikre i słabe, ich moc może zostać opróżniona przez
ledwie kilka pieśni, inne tętnią zdawałoby się nieprzebraną mocą, której nie są w stanie wykorzystać
setki magów. Niezależnie jednak od wielkości intersekcje są kluczem do skutecznego używania
Maenas.

Te miejsca pozwalają nam bowiem połączyć się z Przepływem, zanurzyć w nim część naszego
umysłu i czerpać Manę wprost ze źródła. W ten sposób jedynie ukierunkowujemy Manę miast



wyrywać ją gwałtem z Przepływu jak robią to magowie innych ras. Połączenie z Przepływem,
możliwe dzięki wrażliwości naszej rasy oraz stosowanie Żywiołów w naturalnych połączeniach jest
kluczem potęgi Maenas. Czerpiąc z samego Przepływu nie musimy bać się o Manę, a zważać jedynie
na ograniczenia naszych ciał, które nie mogą przepuścić przez siebie zbyt wiele mocy na raz, oraz na
rozmiar intersekcji, bowiem odejście na zbyt wielką odległość może zerwać połączenie. Zastosowania
intersekcji są mnogie, od dostarczania mocy Śpiewowi, przez badania nad samą naturą magii, aż po
tkanie rytuałów, które są bardziej stabilną i odporną na czas formą magii intersekcje są kluczem
nowoczesnego Maenas.

Maitar, zważaj jednak na potęgę owych miejsc. Na intersekcjach Przepływ spowalnia co
ułatwia jego wykorzystanie, jednak niewłaściwy ruch, nieostrożna Pieśń, czy źle nakreślony rytuał
mogą rozerwać chwilowo jego strukturę. Wtedy zaś nagromadzona w intersekcji energia, jak woda za
tamą, uderzy w Twój umysł z siłą powodzi. Na intersekcjach Twoja sztuka jest najpotężniejsza i
najbardziej realna, a zmiany przychodzą łatwo, jednak jest to miecz obosieczny, a każdy błąd będzie
tak samo spotęgowany.

Częściowo zabezpieczyć może przed tym Tkanie, sztuka tworzenia magii za pomocą wzorów,
geometrycznych linii, które ułatwiają kontrolę na Maną. Podobnie jak słowa mocy rezonują z Maną za
pomocą dźwięku, tak symbole osiągają podobny efekt za pomocą swoich kształtów. Ich linie
odwzorowują pewne naturalne zawirowania w Przepływie i wprawiają energię w ruch, który da się
przewidzieć. Jednak tam gdzie słowa są potężne, lecz krótkotrwałe tam symbole są słabsze w
bezpośrednim działaniu, lecz bardziej długotrwałe. Za pomocą Tkania możesz tworzyć trwałe
zaklęcia, czy kierować większą ilością mocy w bardziej sprecyzowany i kontrolowany sposób. Jednak
podobnie jak ze słowami mocy symbole także obarczone są ryzykiem błędu, bowiem ich linie muszą
być czyste i jasne. Błędnie poprowadzona kreska czy źle dobrane proporcje mogą być równie
opłakane w skutkach co źle wypowiedziane słowo mocy.

Nie ważne czy Tkasz rytuał, czy Śpiewasz zaklęcie, powyższe słowa stanowią podstawową
wiedzę na temat Maenas, jej relacji ze światem i z nami samymi. Z czasem teoretyczne pojęcia staną
się dla Ciebie mniej ważne, kiedy instynkt i doświadczenie zajmą ich miejsce i wypełnią luki,
poukładają wiedzę. Jeśli jednak masz zapamiętać z tej części jedną rzecz niech będzie nią związek
Maenas z naturą.

Nasza sztuka wyróżnia się działaniem zgodny, nie zaś sprzecznym z naturą. Ową finezyjną
cechę wypracowaliśmy przez tysiąclecia prób i błędów, zaś mając ją w głowie będziesz lepiej w stanie
zaplanować swoje Pieśni. Zrozumienie tej zasady jeszcze bardziej przybliży Ci następna część owego
działa poświęcona zasadom na jakich energia kształtowana jest w naturze i dalej w Maenas.



Heren Ea
Harmonia Świata

W poprzednim rozdziale omówiłem szeroko Maenas, dotykając wielu jego aspektów, jednak
wielokrotnie podkreślałem koneksję ze światem natury. Teraz sprecyzujemy te zasady i zależności,
bowiem płynie z nich kilka praw, które zebrane zostały w pojęcie Heren Ea, Harmonię Świata, czasem
zwaną też Harmonią Żywiołów. Lecz najpierw musisz zrozumieć czym jest Ea i jaka jest jej rola w
naszej magii.

Ea jest słowem używanym do określania świata na którym żyjemy, lecz kryje się w nim
znacznie, znacznie więcej. Imię to pojawia się wielokrotnie we wszelkich gnozach i mitach kreacji,
jest też osią druidyzmu. Ea oznacza bowiem tak świat, jak również jego duszę. Świadomego ducha,
którego częścią wszyscy jesteśmy. Każda żywa istota, od najmniejszych insektów po ogromne drzewa
i wodne stworzenia jest częścią większej całości, sieci zależności przenikającej wszystkie rzeczy. Owa
sieć jest obiegiem zamkniętym, rodząc się pożyczamy z niej energię, którą oddajemy podczas śmierci
by mogło narodzić się z nas nowe życie.

Jest to wielka przemiana kręgu życia.
Krąg życia jest najważniejszą z przemian, jednak on sam też jest częścią większej całości,

bowiem nie mógłby istnieć bez wody i deszczu, bez światła słońca, bez ziemi pod naszymi stopami i
niezliczonej ilości kolejnych przemian i cykli. Zaś wszystko to razem tworzy Eę, naszą Matkę. Każdy
z tych procesów, każda część Ei niesie ze sobą energię w postaci Many, jest to Przepływ, który
opisaliśmy wcześniej. Zaś dla sprawnego działania przepływ musi pozostawać w równowadze.
Mówiąc dosłownie elementy świata muszą mieć odpowiednią ilość Ognia, czy Ziemi. Zachowując
równowagę zjawiska i przemiany są w stanie zachodzić w harmonijny sposób, kiedy jedna energia
zaczyna dominować dochodzi do katastrofy jak pożar, czy trzęsienie ziemi.

Lecz jaki ma to wpływa na Maenas? Maitar, dzięki zrozumieniu tych zasad, dzięki poznaniu
Heren Ea jesteśmy w stanie Śpiewać zaklęcia zgodnie ze świat, nie zaś przeciw niemu. Zatem
zapamiętaj poniższe słowa bardzo dobrze, gdyż są to wersy Harmonii Żywiołów.

Cała energia jest jedynie pożyczona i z czasem powróci do Ei i Przepływu

Cała energia nieustannie płynie przez Eę i wszystko co do niej należy

Ilość energii w Przepływie jest stała

Wszystkie zjawiska, żywe lub martwe składają się z przynajmniej dwóch Żywiołów, nigdy zaś z
jednego

Żywioły tworzące zjawisko zawsze muszą pozostawać w równowadze, zaś żaden z nich nie dominuje

Nie może istnieć żadne połączenie Żywiołów, które nie ma odzwierciedlenia w naturze

Zaburzenie równowagi Żywiołów jest możliwe, lecz zawsze nietrwałe i obarczone wielkim ryzykiem,
bowiem Przepływ odzyska swoją siłę, a Ea uporządkuje się na nowo

Widać jasno jak zasady Harmonii przeplatają się z Maenas, jak nasza sztuka została
zbudowana wokół nich. Znając te zasady jesteśmy w stanie lepiej operować naszą mocą. Zrozumienie
Harmonii i stosowanie się do jej zasad niesie ze sobą wiele zalet, jednak nie jest pozbawione swoich
wad i konsekwencji.

Zalety są dość jasne. Zaklęcia zgodne z Heren są trwalsze i silniejsze, działają też dłużej. Co
więcej nie mądremu Maitar nigdy nie zabraknie pomysłu na nowe Pieśni, bowiem sama natura
dostarcza pierwowzorów. Poprzez obserwację naturalnych zjawisk i zrozumienie ich zasad jesteśmy w
stanie Śpiewać bardziej skomplikowane zaklęcia, lub też znaleźć proste, istniejące wokół nas
rozwiązania dla problemów, które wymagałby ogromnych nakładów energii.

Jednak Heren jest też ograniczeniem. W myśl jego zasad nie jest możliwe bowiem stworzenie
dowolnych kombinacji Żywiołów, a co za tym idzie co bardziej abstrakcyjne i potężne Pieśni mogą na
zawsze pozostać poza naszym zasięgiem. Większość magów zgadza się jednak, że naturalny porządek
istnieje nie bez przyczyny, zaś wychodzenie poza jego granice nie przyniosłoby nic dobrego. Kolejną



restrykcja jest stosowanie połączeń Żywiołów jako takich, bowiem choć potężne sprawia że Pieśni
stają się bardziej skomplikowane i wymagają pieczołowitego splatania dwóch energii w każdym
zaklęciu.

Zrozumienie i respektowanie Heren Ea pozwoliło naszemu ludowi na stworzenie magii o
niepowtarzalnej sile i płynności zastosowania, jednak sprawia też, że poruszamy energią całych
zjawisk, mórz, lasów czy wulkanów. Korzystając zatem z nauk Heren przede wszystkim pamiętaj o
respekcie dla sił jakie kontrolujesz, bowiem choć pozornie banalne połączenia Żywiołów jak Woda i
Powietrze potrafią nieść zagładę całym flotom, co dopiero nieostrożnemu Maitar.

Lindale
Pieśni

Skoro znasz już zasady Maenas i Herem Ea nadszedł czas by przedstawić Ci same Pieśni. Jak
zapewne już wiesz od swego nauczyciela każde z plemion elfów śpiewa swoje własne Pieśni i rzadko
kiedy poznaje te należące do innych szczepów naszej rasy. Opiszę zatem wszystkie znane obecnie
Pieśni, zaś Ty sam rozpoznasz wśród nich tę, która należy do Ciebie.

Możesz jednak zastanawiać się czemu ograniczamy się w ten sposób. Płynie to z naszej
kultury, natury naszego ludu, ale przede wszystkim z samych założeń Maenas. By skutecznie
korzystać z Pieśni, zgodnie z Harmonią należy doskonale rozumieć zjawisko, które chce się
opanować. Zrozumienie to zaś wykracza poza prostą obserwację zjawiska i do pewnego stopnia płynie
w naszej krwi. Być może wiążę się to z naszym darem podświadomego rozumienia magii, a może jest
wynikiem naszej własnej kultury i tysiącleci podziałów i waśni między naszymi ludami. Któż może to
do końca wiedzieć?

Przejdźmy teraz do samych Pieśni.

Pieśń Lasu

Sztuka pochodząca z Aenthil i wedle niektórych podań pierwsza Pieśń jaką śpiewał nasz lud.
Pień Lasu odzwierciedla rośliny i dzikie ostępy aenthilskich puszczy splatając ze sobą Ziemię i Życie.
Dzięki temu pozwala panować nad wzrostem roślin, a nawet powoływać nowe organizmy wprost z
ziemi, a także w pewnym stopniu leczyć ciało.

Magowie Lasu znani są swego pogodnego usposobienia, jednak drzemie w nich siła
starożytnych dębów, nieustępliwa determinacja podobna potężnym dębom. Gdy Mag Lasu postanowi
coś uczynić odwieźć go od tego jest bardzo trudnym. W Aenthil Magowie Lasu cieszą się wielkim
szacunkiem bowiem są jedną z podpór istnienia Leśnych Elfów. To ich pieśni pozwalają kształtować
korony rozłożystych, olbrzymich drzew gdzie elfy czynią swoje pałace. Magowie Lasu pomagają też
w uprawach, a ich czary pozwalają utrzymać znaczną populację bez wielkiej ingerencji w naturalny
porządek rzeczy.

Choć Pieśń Lasu istnieje głównie by tworzyć, a nawet leczyć nie można lekceważyć jej
potencjału w boju. Niejeden napastnik padł ofiarą ostrych jak brzytwa korzeni strzelających spod jego
nóg, lub duszących pnączy z zatrważającą prędkością wspinających się po ciele.

Ta uniwersalność zapewnia Magom Lasu wieli szacunek i znaczenie w społeczeństwie
Aenthil, zwłaszcza w teraz gdy kasta Tawanien, kapłanek dawnej bogini lasu opuściła ich kraj.

Pieśń Morza

Magia pochodząca od gwałtownych i zmiennych Morskich Elfów z Talsoi. Pieśń Morza splata
ze sobą Wodę i Powietrze, dwa pozornie niegroźne Żywioły, które razem tworzą jedną z najbardziej
destrukcyjnych sił na powierzchni Ei. Magia Morza pozwala przywoływać wielkie fale, kierować
wiatrem i deszczem, a nawet wzywać potężne pioruny.

Sami Magowie Morza pchani są przez swoją magię do zmienności i niestałości nastroju.
Niczym morskie wody i wiatr magowie ci potrafią być spokojni i przyjaźni, by nagle wpaść w dziką
wściekłość. Mimo to darzeni są wielkim szacunkiem wśród swego ludy, zaś żadna załoga nie jest
kompletna bez swego oarni. Na statkach Magowie Morza pomagają unikać sztormów, kierują wiatry
w żagle statków, lub uspokajają wzburzone wody. Bez ich pieśni słynne statki Morskich Elfów byłby
znacznie wolniejsze, a wiele z odważnych wypraw nie mogłoby się odbyć.



Zdolność kierowania okrętów na wodach, oraz niemal niezrównany destrukcyjny potencjał
Magów Morza zapewnia im podziw i szacunek tak wśród Talsoi jak innych elfach plemion, bowiem
tylko głupiec lekceważy potęgę morza.

Pieśń Metalu

Sztuka praktykowana przez Górskie Elfy z gór Larion. Magia ta splata ze sobą Ziemię i Ogień
w poszukiwaniu zrodzonej z nich stali. Pieśń ta rodzi się w przepastnych trzewiach Ei, gdzie ogień i
skała mieszają się ze sobą w wielkim tyglu by tworzyć i niszczyć.

Magowie Metalu są niemal zawsze kowalami, którzy stosują swą sztukę w połączeniu z
rzemieślniczym kunsztem by tworzyć osławiony laryski oręż. Pieśń ta idealnie oddaje ducha Laro,
łączy bowiem spokój i prostotę Ziemi z gniewem Ognia, niczym Laro którzy wiodą spokojne,
powolne życie w swych górskich domach, jednak z walczą z nieprawdopodobną zaciekłością.

Co ciekawe jest to Pieśń, którą praktykują też krasnoludy zwące ją magią kuźni. Być może
podziemny lud nauczył się tej sztuki od elfów Laro, z którymi łączą ich stulecia przyjaźni, a może elfy
i krasnoludy pracowały razem by stworzyć tę magię będącą wyrazem ich szacunku do kowalskiego
rzemiosła.

Jaka nie byłaby prawda Magowie Metalu zajmują wysoką pozycję w społeczności Laro. To
oni trzymają pieczę nad Ahi Tere, ściętymi kuźniami oraz w ich powinnościach jest kucie wojennego
oręża wraz z należytymi rytuałami.

Pieśń Słońca

Najnowsza z Pieśni praktykowana przez elfy z Cesarstwa, państwa założonego przez
wyrzutków i uciekinierów z Aenthil i Tlasoi. Magia ta uprzednio była błędne zwana Magią Światła,
lecz dziś nosi bardziej trafne miano. Pieśń ta zaplata Życie i Ogień starając się odwzorować wpływ
Słońca na nasz świat.

Magowie Słońca słyną ze swego żywiołowego i troskliwego usposobienia, gnani do działania
przez energię Ognia i empatię Życia. Ich magia jest niezwykle destrukcyjna, słynie bowiem z
przynoszenia pożogi na polu bitwy w postaci złotych promieni słonecznego ognia, lecz jest także
sztuką pozwalającą uzdrawiać, gdyż światło Słońca może palić, lecz jest niezbędne do życia. Tak
samo Magowie Słońca niosą nadzieję i otuchę swoim ludziom, oraz śmierć wrogom.

Specyficzna struktura państwa w którym żyją zapewnia Magom Słońca wysoką pozycję. Są
zarówno bezpośrednimi doradcami władcy, tworzącymi swoistą radę mędrców, jak mentorami,
moralnym kompasem młodego narodu, który ma pomóc im w znalezieniu nowej tożsamości.

Pieśń Życia

Jedna z najpowszechniejszych Pieśni, która jednak wymyka się standardowym zasadom
Maenas, bowiem wpływa tylko na jeden Żywioł, Życie. Jest to Pieśń uzdrowicieli śpiewana przez elfy
wszystkich ras, bowiem wszyscy zrodzeni jesteśmy z tego samego ciała. Pieśń ta pozwala leczyć ciało,
lecz nie sama w sobie, stosowana jest bowiem wraz z medycyną.

W zasadzie każdy mag Życia przechodzi też szkolenie z medycyny, najczęściej chirurgii.
Maenas może bowiem pomóc w leczeniu czy rekonwalescencji, jednak sama magia rzadko kiedy jest
w stanie kompletnie wyleczyć poszkodowanego, a nawet jeśli to wielkim nakładem energii. Jest tak
ponieważ magia działa tylko na jeden element na raz, zatem zaklęcie może albo zrosnąć skórę, albo
nastawić kość, ale nie oba na raz. Z tych powodów konwencjonalna medycyna wciąż jest potrzebna.

Magowie śpiewający Pieśń Życia cieszą się zatem wielkim szacunkiem i sympatią jak
powinno być. Ich praca często pełna jest stresu i krwi, zaś każdy doświadczony medyk wie, że nie
ważne jak mocno się stara nie da się uratować wszystkich, jednak należy starać się mimo to.

Pieśń Umysłu

Kolejna z Pieśni występująca wśród wszystkich plemion, jednak szczególnie upodobana przez
Laro i Podziemne Elfy. Pieśń Umysłu wpływa na nasze postrzeganie świata, może zwodzić lub
wyostrzać zmysły, a także pozwala włamać się do czyjej pamięci, zaś w rękach Podziemnych Elfów
staje się też potężną bronią.



Magowie Umysłu znani są ze swojej skrytości i tajemniczości, zaś wśród większości plemion
darzeni są bojaźliwym szacunkiem. Ich magia bowiem może tak chronić umysł przed cudzym
wtargnięciem, jak wykradać wspomnienia i myśli. Jednak nie ważne jakie zaklęcie chce rzucić Mag
Umysłu musi mieć kontakt fizyczny z ofiarą, zaś jeśli działa bez jej pozwolenia musi też przełamać
wolę, która w instynktowny sposób broni się przed intruzem.

Inaczej rzecz wygląda wśród Podziemnych Elfów, u nich bowiem Magowie umysłu stoją na
szczytach społeczeństwa, zaś ich moc postrzegana jest jako symbol statusu. Elfy z Nalarii,
podziemnego świata, słyną ze swego mistrzostwa w Pieśni Umysłu, które pozwala im stosować tę
sztukę na odległość, dzięki czemu mogą atakować umysły wrogów w bitwie, jednak nawet podziemni
mistrzowie potrzebują kontaku fizycznego celem czytania umysłu.

Krewni Podziemnych Elfów, Laro także posiadają licznych i cieszących się szacunkiem
Magów Umysłu, jednak w przeciwieństwie do szczepu z Nalarii magowie Laro specjalizują się w
obronie przed wrogimi Pieśniami Umysłu, co jest efekt długich i krwawych wojen z Podziemnymi
Elfami.

Nie ważne jedna czy dany mag preferuje atak czy ochronę umysłu każdego kto śpiewa Pieśń
Umysłu otacza aura szacunku i strachu.

Śpiew
Składanie pieśni

Znasz już podstawowe zasady Maenas jak również swoją Pieśń, czas więc zacząć faktycznie
śpiewać, to jest składać zaklęcia. Rozdział ten będzie poświęcony czystym, praktycznym zasadom
rzucania czarów, lecz żadne słowa nie zastąpią doświadczenia i praktyki, zatem ćwicz swe rzemiosło
kiedy tylko nadarzy się okazja i nie bój się eksperymentować.

Pisanie pieśni zawsze warto zacząć od kilku prostych pytań:
- Jaka jest moja intencja? Zatem czy czar ma ranić, chronić, leczyć, czy może robić jeszcze coś
innego.
- Jak często chcę go używać? To pytanie zdaje się banalne, lecz ma wiele implikacji. Często stosowane
zaklęcia powinny być krótkie by nie męczyć maga i umożliwić szybkie rzucanie, dłuższe czary
zarezerwujmy na spokojne okoliczności i czas na przygotowania.
- Jak silne ma być zaklęcie? Zupełnie inaczej składa się czar, który ma wypalić pół Tymenu, od takie
który ma rozpalić kominek, choć oba będą zaskakująco podobne. Siła zaklęcia wpływa też na jego
długość, więc moc czaru należy skorelować z odpowiedzią na poprzednie pytanie.

Znając odpowiedzi na te pytania możesz zacząć planować swoją Pieśń.
Na samym początku musisz uwzględnić porządek zaklęcia, które zawsze zaczyna się od słowa

Żywiołu, dopiero po nim przychodzą rozkazy. Zgodnie z Heren do zaklęcia musisz wpleść też drugi z
Żywiołów pieśni, co możesz uczynić na dwa sposoby. Albo umieścić obydwa Żywioły na początku
zaklęcia, co sprawi, że wszystkie następne rozkazy będą na nie działać równomiernie, lub też umieść
drugi Żywioł dalej w zaklęciu, dzięki czemu część pieśni zadziała tylko jeden Żywioł.

Każde słowo mocy z których składa się pieśń opisane jest przez trzy wartości, Rozkaz,
Przemianę i Kształtowanie, które posiadają umowne wartości od jeden do trzech. Przygotowując czar
musisz zsumować do siebie wszystkie te wartości, zatem Rozkazy do Rozkazów, etc. Najwyższa i
najniższa suma nie mogą różnić się o więcej niż trzy (3), inaczej zaklęcie będzie zbyt niestabilne by go
użyć. Jeśli zaklęcie łamie tę zasadę możesz ustabilizować je stosując jeden z operatorów sum. Sylabę,
lub całe słowo dodawane do słowa Żywiołu, które zmienia końcową sumę, jednak każdy operator ma
swój koszt, co więcej jedna pieśń może mieć tylko jeden operator.

Składając zaklęcia Maitar dąż do tak zwanego czaru idealnego. Jest to zaklęcie, które bez
wykorzystania operatorów sumy ma stosunek Rozkazu, Przemiany i Kształtowania jak 1:1:1. Taki czar
spełnia idealnie założenia Harmonii, a zatem minimalnie nagina zasady świata. Co za tym idzie pieśń
taką śpiewa się łatwiej, jej koszt zmniejszony jest o połowę, zaś działanie i czas trwania zwiększone.

Zajmijmy się teraz wspomnianym kosztem śpiewania. Choć w przeciwieństwie do magów
innych ras nie gromadzimy w sobie mocy to jednak wciąż musimy przepuścić ją przez nasz umysł i
dalej przez ciało. Choć nasz lud posiada wielki dar magiczny, to jednak nawet nasze umysły mają swój
limit wytrzymałości. Dla Maitar, który dopiero ukończył szkolenie jest to czterdzieści (40) słów mocy
wypowiedzianych w przeciągu sześciu (6) godzin. Nie znaczy to, że nie możesz przekroczyć tej
wartości, jednak niesie to ze sobą poważne ryzyko.



Czas nadszedł, Maitar. Osiągnąłeś niemal końcowy poziom podstawowego szkolenia i
potrafisz już składać samodzielnie pieśni. Czas zatem byś zaczął z nich korzystać i uczyć się na
swoich sukcesach i porażkach. Pamiętaj, że Twoim największym nauczycielem jest natura, a zajdziesz
daleko.

Tkanie wzorów

Ostatnią sztuką jaką opiszę w tym dziele jest Tkanie, czyli zdolność przeprowadzania
rytuałów. Jest to umiejętność niezbędna do łączenia się z intersekcjami, a zatem dalej z Przepływem,
lecz oprócz tego podstawowego zastosowania Tkanie pozwala prawdziwie odkryć potencjał Maenas.

Zanim jednak zaczniesz tkać warto zadać sobie kilka pytań, podobnie jak przy składaniu
pieśni:
- Jaka jest moja intencja? Co ma osiągnąć rytuał, pobrać Manę, sprawdzić czar, odkryć nowe słowo
magiczne, a może ochronić Twoich sojuszników, czy też odpędzić jakiegoś rodzaju magiczną istotę.
- Jak często chcę go używać? Znów dość ważne pytanie. Inaczej złożysz rutynowy rytuał na pobranie
Many, a inaczej rytuał do walki z potężną istotą.
- Ile czasu mam na jego przygotowanie? Bardzo ważne pytanie, bowiem nie jeden czarodziej spotkał
smutny koniec, gdyż jego perfekcyjnie rozplanowany rytuał był rysowany zbyt długo. Czasem
prostota jest pożądana.
- Czy potrzebujesz ochrony w jego trakcie? Skoncentrowany na rytuale nie będziesz w stanie się
bronić, zastanów się czy nie będzie konieczna czyjaś pomoc, lub chociaż symbole ochronne. W
przypadku konieczności zbrojnej pomocy polecamy usługi Smoczej Kompanii, która od wielu lat
współpracuje z większością placówek nauki magii.
- Czy istnieje możliwość niepożądanych skutków? Rytuały zawsze są formą eksperymentu, a w nim
zawsze coś może pójść nie tak.

Kiedy już ustalisz odpowiedzi będziesz mógł zająć się samym rytuałem.
Przede wszystkim będą potrzebne schemat i symbol centralny. Schemat centralny nada sposób

działania całego rytuału, zaś centralny symbol jego szczegółowe znaczenie. Te elementy są kluczowe,
gdyż warunkują fundamentalne znaczenie całego rytuału, zaś wszystko wokół nich jest jedynie
modyfikacją ich oryginalnego znaczenia. W zależności od intencji i skomplikowania zagadnienia
możliwe jest wpisywanie schematu w schemat, jednak istnieją tutaj pewne zasady. Zawsze kluczowy
pozostaje schemat najbardziej centralny, oraz schemat można wpisać jedynie w główną pozycję
innego schematu, co oznacza, że pozycje poboczne zawsze zarezerwowane są dla symboli. Co więcej
pozycje pomocnicze muszą zawsze zostać zapełnione, zatem nie można pozostawić wolnych pozycji
w żadnym z zastosowanych schematów, co może utrudnić zachowanie równowagi i intencji rytuału
przy wielu nakładających się schematach.

Tkanie pozwala łączyć praktyki magiczne. Schematy są mało restrykcyjną formą magii, część
z nich pochodzi od innych ludów, a niektóre zostały zainspirowane praktykami Magii Pierwotnej.
Zatem jeśli sytuacja tego wymaga możesz współpracować z innymi rodzajami magii, jak choćby
druidzi czy, czy kowale run, bowiem wszystkie rodzaje magii są częścią Heren, nie ważne czy ich
użytkownicy o tym wiedzą, czy nie.

Kiedy schematy zostały ułożone, a symbole wpisane, pozostaje ostatnia warstwa jaką jest
inkantacja, bowiem choć symbole naturalnie kanalizują Manę to jej aktywacja wciąż wymaga słów
mocy. Istnieje jednak pewna ciekawa właściwość. W rytuałach czasami można pominąć słowa
Żywiołów o ile ułożymy odpowiednie symbole i posłużymy się nimi w formie zastępczego Żywiołu.

Tkanie zapewnia wielką swobodę i dodatkowo pomaga ukierunkować magię i intencje, jest
zatem idealne do prowadzenia eksperymentów, zgłębiania tajnik Heren Ea. Mądry Maitar poświęca
wiele uwagi i starań swojemu Tkaniu, bowiem dzięki niemu możliwe jest odkrycie prawdziwego
potencjału Maenas.



PIEŚNI

Wymowa: c – k; w – ł; v – w; y – j; h – nieme; th – dwuznak, wymowa między t, a f

Pieśń Lasu Pieśń Morza Pieśń Stali Pieśń Umysłu Pieśń Życia Pieśń Słońca

Życie - Calwe
Ziemia - Hewrra

Woda - Erwen
Powietrze - Hawille

Ogień - Ortai
Ziemia - Hewrra Myśl - Sire Życie - Calwe Życie – Calwe

Ogień - Ortai

Znaczenie Słowo Rozkaz Przemiana Kształtowanie Znaczenie Słowo Rozkaz Przemiana Kształtowanie

Przesuń kelva, valtar,
arrave 1 1 1 Oddaj aldare, alaese 1 2 1

Rzuć eikelva, navalta 2 1 1 Emituj yaviee, qewer 1 3 1

Wystrzel seikelva, holta,
altade, wayne 3 2 1 Eksploduj altade 3 1 3

Wzmocnij tulkare, kalatar 1 2 1 Imploduj iltade 3 1 3

Zwiększ nantar, notill 2 2 1 Teraz sinwe, riuse,
elleth 2 1 1

Mnóż vastar, silethe,
hewtir 1 3 2 Utrwal wettar, vuetere,

tarrwe, unwerte 3 1 1

Osłab lantante, nalatare 1 2 1 Początek adasa 2 2 2

Zmniejsz vanya 2 2 1 Źródło adasken 3 3 3

Dziel valya, rithel,
paretre 2 3 1 Zamknij parta, patra,

atrata, nepra 2 3 2

Połącz keithe, eireth 1 2 2 Uchwyć asnar, sanra,
rasanar 3 2 1

Scal erre, erwen, earew 1 1 3 Formuj yarreth, canta 2 2 2

Rozłącz vayte, vanwe 1 2 2 Krąg risil, rindar 1 1 1

Rozdziel hwerrve, ferve 1 1 3 Kula allasa, arasato 1 2 3

Zagęszczaj daile, akaldo 1 2 1 Sfera randaro, isithar,
raikoro 1 2 3

Koncentruj kaldai, akaldi,
serwe 1 3 1 Półsfera randar, okira,

raeth 1 2 2

Rozrzedzaj kirmari, nintatri 1 2 1 Pocisk filliri 1 1 2

Rozpraszaj tevesse, seves 1 3 1 Promień atira, aelith, hitra 2 2 2

Oczyść arato, quenda,
reiwe 2 2 1 Ściana ramba, rava,

rellen 1 2 2

Wypacz saucarya 3 3 1 Otwórz illathi, hirotha 1 1 3

Podgrzej yunti 3 3 1 Znak pahta 1 1 1

Ochłodź centi 3 3 1 Słowo masiliasalo 3 1 3

Znajdź hirtuva, ilitha 3 2 1 Pobierz behera, nesea,
daiki 1 2 1

Ukryj haldaina, ereveth 3 2 1 Wchłoń marratzu,
aethali, nanio 1 3 1



Objaśnienia do znaczeń Słów Mocy

Wszystkie pierwiastki (woda, ogień, powietrze, ziemia, życie, myśl) traktować jako “materia” w objaśnieniach.

Przesuń - z małą prędkością przesuń w danym kierunku
Rzuć - ze średnią prędkością przemieść w danym kierunku (do obaleń)
Wystrzel - z dużą prędkością przemieść w danym kierunku
Wzmocnij - zwiększ intensywność zjawiska
Zwiększ - zwiększ objętość materii dodając masy
Mnóż - zwiększ ilość materii przez stworzenie kolejnego ciała
Osłab - zmniejsz intensywność zjawiska
Zmniejsz - zmniejsz objętość materii odejmując jej masy
Dziel - wyodrębnij składniki ciała
Połącz - złącz dwa ciała o tym samym składzie w jedno
Scal - połącz dwa ciała o różnych składach otrzymując nowe właściwości
Rozłącz - odetnij dopływ energii
Rozdziel - podziel na dwa mniejsze elementy z zachowaniem składu
Zagęszczaj - zwiększ gęstość bez dodawania masy
Koncentruj - działaj na mniejszą przestrzeń zwiększając tym samym intensywność zjawiska
Rozrzedzaj - zmniejsz gęstość bez dodawania masy
Rozpraszaj - działaj na większą przestrzeń zmniejszając tym samym intensywność zjawiska
Oczyść - oczyszcza żywioł lub jego pochodną wymienioną w inkantacji do stanu pierwotnego
Wypacz - zakrzyw kształt (w wypadku psioniki może w niewielkim zakresie modyfikować myśli we
wskazany przez maga sposób)
Podgrzej - zwiększ temperaturę ciała
Ochłodź - zmniejsz temperaturę ciała
Znajdź - wskaż magowi położenie opisanego elementu
Ukryj - na czas działania zaklęcia (domyślnie 15 sekund) lub rytuału chroni opisany element przed
magicznym wykryciem, także przy pomocy magii pierwotnej
Oddaj - na czas trwania zaklęcia (domyślnie 15 sekund) oddaj do dyspozycji opisany element (na
dotyk)
Emituj - z niewielką prędkością przemieść ciało z zajmowanej objętości we wszystkich kierunkach
równomiernie
Eksploduj - z wielką prędkością przemieść ciało z zajmowanej objętości we wszystkich kierunkach
równomiernie
Imploduj - z dużą prędkością zagęść ciało do najmniejszej możliwej objętości
Teraz - zgodnie z powszechnym rozumieniem słowa “teraz”, tj “natychmiast”, “już”, “w tym
momencie”
Utrwal - przedłuż czas trwania skutku zaklęcia do maksymalnie 30s
Początek - czas rozpoczęcia procesu/zjawiska
Źródło - miejsce z którego pochodzi zjawisko/materia. w psionice często używane w układzie “myśl,
źródło” oznaczającym umysł
Zamknij - w sensie fizycznym zamknij otwarty kształt lub zamknij zjawisko na wskazanym obszarze.
Również jako zamknięcie nawiasu w inkantacji
Uchwyć - tymczasowo powiąż się ze wskazanym elementem aby na niego oddziaływać
Formuj - nadaj zjawisku opisany dalej w inkantacji kształt
Krąg - wąska krawędź koła
Kula - sfera wraz z wypełniającą ją objętością
Sfera - zewnętrzna powierzchnia kuli
Półsfera - połowa sfery nie zawierająca koła w podstawie
Pocisk - element materialny służący do wykonania zadania bojowego w pewnej odległości od miejsca
wyrzutu
Promień/wiązka - cienka linia łącząca maga z wybranym punktem w przestrzeni odległym o maksymalnie 4m.
Istnieje pod warunkiem istnienia wolnej przestrzeni między magiem i punktem
Ściana - prostopadłościan o szerokości 2m i wysokości uniemożliwiającej przeskoczenie/wspinaczkę
Otwórz - otwórz nawias w inkantacji
Znak - graficzny zapis niosący pojedynczą informację
Słowo - elementarna część mowy o przypisanym znaczeniu, musi zostać wypowiedziane by
oddziaływać na nie zaklęciem
Pobierz - na czas trwania zaklęcia (domyślnie 15 sekund) wymuś oddanie ci do dyspozycji opisanego
elementu (na dotyk)
Wchłoń - uczyń opisany element integralną częścią siebie



Jak było powiedziane wcześniej istnieją także słowa pozwalające manipulować sumami
pieśni. Czyni się to za pomocą sylab, które dodaje się do każdego słowa Żywiołu. Każde zastosowanie
takiej sylaby oznacza wypowiedzenie jednego słowa mocy, co więcej w danej pieśni można użyć tylko
raz sylaby wpływającej na daną naturę. Istnieją też najpotężniejsze operatory sum, osobne słowa,
których zawarcie w pieśni równa się wypowiedzeniu dwóch słów.

Poniżej znajduje się lista owych sylab.

Sylaba Rozkaz Sylaba Przemiana Sylaba Kształtowanie

- are 1 -ci 1 -po 1

- areva 2 -ciwe 2 -potre 2

Arevatre 3 Ciwere 3 Potreri 3

- nle -1 -sa -1 -vi -1

- nleri -2 -save -2 -vive -2

Nleritva -3 Savetri -3 Vivretr -3



Symbole

SENTRA Symbol miejsca mocy pozwalający działać na moc intersekcji

STARO Symbol rozdzielania mocy,
pozwala na wyizolowanie różnych części jednej energii

ASPIDA Symbol zakorzenienia, pozwalający związać świadomość ze światem

EISODOS Symbol podróży duchowej, pozwalający unieść świadomość z ciała

SHYIS Symbol wzmacniający rytuał

KLEIS Symbol przemiany, wykorzystywany w wielu badaniach nad magią

NONTAI Symbol reprezentujący Harmonię Żywiołów

RESTAR Symbol utrwalający rytuał

CHORTAI Symbol przesyłający energię do wnętrza rytuału




