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Wprowadzenie

W naszej naturze leży szukanie sposobów na ułatwienie naszego życia, na osiągnięcie
skomplikowanych rezultatów używając coraz prostszych, oszczędniejszych metod. Stworzyliśmy narzędzia by
móc szybciej ścinać drzewa, orać pola i budować domy, okiełznaliśmy ogień by dawał nam światło i ciepło.
Wszystko to w imię przekształcenia świata, który nas otaczał.

Jednak nie ważne jak ostre noże potrafimy zrobić nie są one w stanie powstrzymać powodzi, czy ugasić
pożar. Nasze narzędzia mają swój limit, granice których nie możemy pokonać, przynajmniej nie w
konwencjonalny sposób.

Przez stulecia obserwowaliśmy jeszcze jedną warstwę świata. Element poza naszą kontrolą, element
potężny i fantastyczny, budzący szacunek i grozę. Magię. Siłę podłóg wszelkiej wiedzy leżącą u podstaw
samego stworzenia. Widzieliśmy elfickich i krasnoludzkich mistrzów potrafiących wywoływać pioruny i ogień
z rąk, drżeliśmy przed tajemniczą mocą szamanów i ich Duchów, jednak jej nie rozumieliśmy. Zdawaliśmy
sobie jednak sprawę z jej potęgi, z potencjału do nie tyle stworzenia ostrzejszego noża, co przemienienia samej
natury owego narzędzia. Wreszcie nasza ciekawość i zapał pozwoliły nam poznać i tę, zdawałoby się,
nieosiągalną wiedzę.

Zaś dowód na to jest w Twoich rękach, Adepcie.

W książce tej znajdziesz podstawową wiedzę dotyczącą kontroli Żywiołów, założenia odnośnie natury
magii oraz jej stosowania w praktyce. Poświęć czas na zrozumienie owych słów, na zapamiętanie ich oraz
praktykę, a będziesz mieć solidną podstawę, fundament na którym zbudujesz swoją sztukę.

Oczywiście owa książka w żadnej mierze nie jest definitywnym dziełem na temat magii. Może się
okazać, że nie jest nawet bezbłędna lub aktualna z punktu widzenia Twojej wiedzy magicznej! Wynika to z
prostego faktu, że tak jak medycyna, alchemia, czy inżynieria magia jest nauką, a ta poddana jest wiecznym
zmianom. Teorie pojawiają się, zostają przepisane w prawa lub obalone, by dać miejsce nowym teoriom.
Autorzy tej księgi wierzą jednak, że zawarte na jej kartach są podstawowe, uniwersalne prawa, które istnieć
będą tak długo jak istnieją obecne prawa świata, póki sam Deuces nie postanowi zmienić praw Żywiołów.

Jak zatem używać tego dzieła? Jako podstawy do rozwijania się, Wiedzy elementarnej z której wynikają
wszystkie kolejne teorie i wariacje sztuki magicznej. Jeśli podążać śladem dość długo każda nowoczesna
technika wywodzi się od najprostszych słów mocy i manipulacji Maną. Książkę tę i zapisaną w niej wiedzę
można też potraktować jako ostatnią deskę ratunku. Zapisane w niej zasady są podłóg wszelkiej wiedzy
uniwersalne, co zatem idzie kiedy wszystko inne zawiedzie, każda nowoczesna technika zawiedzie praktyki
opisane w tym dziele wciąż będą działać i choć podstawowe zapewnią jakąś linię dzięki której możliwe stanie
się opracowanie rozwiązania bardziej skomplikowanych problemów magicznych.

Wiesz już co masz w swoich rękach i czego możesz spodziewać się po następnych stronicach. Tutaj
kończy się nasze wprowadzenie i zaczyna Twoja podróż, Adepcie. Pozwól jednak, że dam Ci ostatnią radę na
koniec. Notuj. W osobnym notesie, na stronach tej książki, nie ważne, lecz zapisuj swoje spostrzeżenia, praktyki
i objaśnienia pojęć. Z tą ostatnią radą zapraszam Cię do lektury.



Rozdział I
Teoria Magii

Lekcja I
Natura Magii

Nie istnieje jedna, całkowita i skończona definicja magii, co stanowi jedną z elementarnych przeszkód
w zrozumieniu jej jako zjawiska i siły. Istnieją jednak zbiory wymiernych, obserwowalnych elementów, które
raz tworzą zjawisko określane przez nas jako Magia. Najtrafniejszą z lingwistycznego punktu widzenia byłaby
definicja przez czasownik, podłóg której magia jest zbiorem działań i praktyk wykorzystywanych przez istoty
inteligentne by czasowo zmieniać obserwowalną strukturę otaczającego je świata.

Jednak co to oznacza i jak magowie tego dokonują?
Fundamentalna jest tutaj Mana, to jest naturalnie występują energia, przy użyciu której możemy

wywołać wymierną i kwantyfikowalną zmianę na otaczającej nas materii świata. Wbrew obiegowej opinii, owa
energia nie jest niczym nadprzyrodzonym czy niezwykłym. Mana i magia jako taka jest nieodzownym
fundamentem naszego świata, zaś bez niej świat jaki znamy nie istniałby, jednak te kwestie poruszymy w
rozdziale poświęconym żywiołom i ich znaczeniu.

Wróćmy jednak do samej Many. Jest to swojego rodzaju energia potencjalna świata. Mana występuje w
naturze w wiecznym przepływie, poddawana nieustannym przemianom, których suma składa się na
obserwowalne wokół nas procesy naturalne, zjawiska pogodowe, czy nawet reakcje naszych własnych ciał.
Można z tego wywnioskować, że w naturze Many leży chęć do wywierania wpływu na materię i jest to prawda.
Wszelkie badania i obserwacje sugerują, że Mana pragnie być wykorzystana, chce by zawrzeć ją w to co z
naszego punktu widzenia jest czarem. Jednak energia pragnie też wrócić do swojego naturalnego stanu, a więc
do nieskrępowanego przepływu. Wynika z tego Prawo Paradoksu, czyli twierdzenie podług którego choć Mana
dąży do działania to jednak wymyka się próbom kontroli. Rozwinięciem owego Prawa jest fakt, że energia
zawsze działa najprościej jak tylko może i przez najmniejszą linię oporu, co może prowadzić do wypadków w
trakcie prób jej użycia przy zbyt niedokładnym określeniu rozkazów.

Mana jest podstawowym elementem magii, jednak jak do tej pory nie znaleziono sposobów na
kierowanie nią samą, zamiast tego potrzebne jest medium Żywiołów. Naturalnych sił, w które Mana przemienia
się samoistnie pozostawiona sama sobie. Żywioły, które będą dokładniej opisane w dalszej części tego działa, to
Ogień, Woda, Ziemia, Powietrze i Życie. Mana płynąć przez świat przybiera formę owych sił wpływając na
grupę zjawisk związanych z tymi fundamentalnymi Żywiołami. Widać zatem że wynika z tego kolejne prawo,
Prawo Pierwszeństwa. W jego myśl każde zaklęcie musi mieć Żywioł jako swoją pierwszą frazę, w ten sposób
przemieniając całą wezwaną Manę w energię, którą można będzie manipulować.

Samo zaklęcie zaś składa się z słów mocy, dźwięków mających niezwykły wpływ na Manę. Z nie do
końca poznanych przyczyn owe głoski i sylaby zdają się wpływać na energię magiczną, wywołując wibracje i
rezonans, które pobudzają cząstki energii rezonujące w tej samej częstotliwości do wywołania określonych
efektów. Choć jest to bardzo abstrakcyjne pojęcie, to jednak zrozumienie owej części jest niezbędne dla
właściwego rzucania czarów w praktyce gdyż niewłaściwe wypowiedzenie słów magicznych Mozę wywołać
rezonans niepożądanych cząstek, a tym samym nieporządne efekty. Twierdzenie to stanowi Prawo Poprawności.
Ważne jest też by zrozumieć, że magia jest elementem nas samych, zatem wprawiając ją w rezonans
wywołujemy podobny efekt w naszych ciałach i umysłach co, choć nieodczuwalne, może prowadzić do
poważnych urazów. Stąd istnieją fizyczne ograniczenia częstotliwości i siły rzucanych zaklęć. Oczywiście nikt
nie powstrzyma Cię przed przekroczeniem owego progu rozsądku, wiedz jednak co Cię czeka.

Na postawie wyżej opisanego rezonansu zostało sporządzone bardzo umowne Twierdzenie Ilościowe
Many. Podług zaproponowanej w nim definicji pojedynczy Punkt Many definiowany jest jako ilość energii
pobudzanej do rezonansu przez pojedyncze słowo mocy, dalej odpowiadające umownej cząstce energii. Jest to
definicja mająca bardzo mało wspólnego z samą naturą magii, ale niezwykle korzystna dla samej praktyki
magicznej, a co za tym idzie jest ogólnie przyjęta na świecie jako system mierzenia mocy zaklęć i ilości Many
potrzebnej do ich rzucenia, stąd została zamieszczona na kartach tej książki, zwracamy jednak uwagę, że
stosując owe Twierdzenie należy być świadomym jego umowności.

Cała powyższa wiedza może zostać zaaplikowana do czynnego rzucania czarów, jednak nim do tego
przystąpisz musisz faktycznie wejść w posiadanie energii magicznej. Tutaj zaczynają pojawiać się problemy i
braki w naszej dzisiejszej wiedzy magicznej. By móc rzucać czary Mana musi zostać wyrwana z przepływu i
skierowana w inne miejsce. Zaś najbardziej podręczne jest nasze własne ciało. Tkanki żywe są reaktywne



magicznie więc można zastosować je jako rezerwuar i to rezerwuar dość wysokiej mocy, jednak nie bez swoich
ograniczeń. Jak pisaliśmy wyżej, energia magiczna rezonuje, zatem przechowywanie zbyt dużej jej ilości
wewnątrz naszego ciała może doprowadzić do licznych, przykrych efektów, a w przypadkach ekstremalnych do
dość widowiskowej śmierci. Znów, nie istnieje prawo czy zakaz stojące naprzeciw przeładowaniu własnego
ciała, jednak jak powyżej polecamy być świadomym własnych czynów i zachować zdrowy rozsądek.

W ostatnich paragrafach skupiliśmy się nad relacją magii z człowiekiem i choć definitywnie jest to
element zagadnienia to czas jednak wrócić do meritum, to jest do dalszych objaśnienie samej natury magii.

Rozwiniemy teraz wcześniej zaistniała myśl o prostolinijności poleceń wykonywanych przez Manę.
Choć energia ta czasem zdaje się pozornie inteligentna, wręcz złośliwa, to jednak nic nie wskazuje by posiadała
inteligencję lub była zdolna do uczenia się. Poziom zrozumienia jaki metaforycznie przedstawia Mana można
porównać do małego dziecka. Jest ono w stanie wykonać nawet dość skomplikowane polecenia, jednak by było
do tego zdolne musi otrzymać niezwykle precyzyjne i pozbawione błędów instrukcje na najbardziej
podstawowym poziomie zrozumienia. Dziecko nie rozumie pojęcia wróg, przyjaciel, nie rozróżnia dębu od
jarzębiny i podobnie Mana. Nasze intencje czy koncepty są tutaj całkowicie nieistotne, emocje odgrywają
pewną rolę, jednak na innym poziomie konceptualnym, co zresztą zostanie później proszone w dziale
Żywiołów.

Niezwykle ważnym zagadnieniem jest erozja zaklęć. Jak wspomnieliśmy wcześniej Mana pragnie
wykorzystać swoją energię i wrócić do formy naturalnej, to jest przepływu. Tym samym wszelkie zmiany jakie
wywarła na materii świata zostaną odwrócone, kiedy zabraknie podtrzymującej je energii. Prowadzi to do
wniosku, że choć magia jest narzędziem kreacji, to jednak istnieją nieznane nam prawa i obostrzenia, które
sprawiają, iż nasze działania nie są trwałe. Tym samym nie możliwe jest stworzenie wiecznie płonącej pochodni
bez nieustannego dostarczania jej energii, co na dłuższą metę jest problematyczne. Oczywiście owo obostrzenie
można obchodzić na różne sposoby, o których nie będziemy tu pisać, by zachęcić Cię do własnych
eksperymentów. Prawo Erozji jest kolejną przeszkodą na drodze do korzystania z magii jaką Adept musi przejść
dzięki swojej determinacji. W procesie kształtowania czarów niezbędne jest zatem właściwe posługiwanie się
pojęciami zawartymi w słowach mocy, oraz wola.

Wola jest bowiem ostatecznym i najważniejszym narzędziem każdego Adepta. Bez niej cała sztuka jest
nic nie warta. Każdy człowiek, czy też istota inteligentna jest w stanie posługiwać się magią, jednak to właśnie
siła woli, trening i zaparcie odróżniają magów od reszty społeczeństwa. Wola pozwala nam okiełznać
wściekłość ognia, wola daje nam władzę nad nieuchwytnym powietrzem i to wola daje nam siłę by poruszyć
kamienie pod naszymi stopami. Każdy Adept szkoli swoją psychikę całe życie, spędzając całe lata treningu na
osiągniecie podstawowego stopnia pozwalającego korzystać z zaklęć.

Większości z Was się to nie uda.
Jednak reszta niech zapamięta te słowa, znaj swoją wartość. Pycha i skromność są obydwie wadami.

Wasz głos jest w stanie rozbić kamień, zmusić ogień do posłuszeństwa i sprowadzić pioruny z nieboskłonu.
Czemu nie miałbyś być z tego dumny, Adepcie?

To prowadzi nas do kolejnego zagadnienia jakim są zmiany jakie magia wywrze na Tobie i na Twoim
rozumieniu świata. W miarę praktyki zaczniesz rozumieć elementarne siły stojące za pozornie oczywistymi
zjawiskami. Zaczniesz dostrzegać pasma Many Wiatry w chmurach, zaplatające się z Maną Wody w trakcie
deszczu. Mana tworzy każde otaczające nas zjawisko, zaś w trakcie części z nich zostaje spuszczona ze smyczy
i przemierza nasz świat w wolny, niemal namacalny sposób, zaś w innych przypadkach rozlewa się tworząc
swego rodzaju zbiorniki mocy. Zaczniesz dostrzegać też Manę w osobach w Twoim otoczeniu, każda żywa
istota ma bowiem w sobie Manę. Nad obecnością magii wokół nas istnieją całe osobne pracy i szkoły magii,
lecz nie jest to tematem tej pracy.

Jednak w słowach z poprzedniego akapitu można było zauważyć interesującą wzmiankę. Manę, która z
takich czy innych przyczyn się zatrzymuje. Takie zjawisko rzeczywiście istnieje w naturze i jest zwane
Intersekcją. Intersekcja to miejsca, w których z jakiegoś powodu przepływ Many został wstrzymany, najczęściej
z silnym nakierowaniem na konkretne spektrum danego Żywiołu, jednak nie jest to stała. Mechanizm
powstawania Intersekcji jest tematem wielce tajemniczym, istnieje wiele teorii na temat powodów zaistnienia
owych miejsc mocy i zachęcamy do własnych badań i zgłębiania owego tematu, jednak na potrzeby tej pracy
wystarczy, że ograniczymy się do zastosowań takich miejsc.

Intersekcje są kluczowe dla dzisiejszej, zaawansowanej magii. Są jedynymi miejscami w których moc
jest dość skoncentrowana by móc jej stabilnie używać. Są też wymarzonymi punktami do pobierania Many,
gdyż w ich obrębie przepływ jest naturalnie zakłócony i znacznie łatwiej jest całkowicie oderwać i przekierować
energię. Należy jednak pamiętać, że Intersekcje to nic innego jak zasób naturalny i podobnie jak żyły metali
można je wyczerpać pobierając zbyt wiele energii zbyt szybko, w którym to przypadku należy odczekać by
Intersekcja na powrót napełniła się, co zależy od jej wielkości i siły przepływu w jej pobliżu. Jednak nie należy
zamykać się na możliwości, jakie dają owe miejsca mocy.



W intersekcjach magia jest najbardziej realna, najłatwiejsza do osiągnięcia. To właśnie w takich
miejscach przeprowadza się wszystkie ważniejsze badania i testy magiczne, tutaj odrywane są nowe słowa
mocy, tworzone najpotężniejsze przedmioty magiczne i pobierana jest energia. Jednak takie skupisko mocy
podkreśla wszystkie wcześniej wspomniane problemy i zagrożenia związane z Maną. Jeśli drobny błąd przy
rzucaniu czaru w terenie może skończyć się poważnymi obrażeniami fizycznymi, tak błąd na terenie Intersekcji
może zakończyć się śmiercią. Czytając słowa tej ksiązki łatwo jest wyobrazić sobie, że magia jest zjawiskiem
podbitym i poznanym, jednak miejsca takie jak Intersekcje regularnie uświadamiają nas jak zabójcza jest to siła
i jak niewiele wobec niej znaczymy.

Powyższy opis należy stosować jako podstawowe wprowadzenie do kwestii zwianych z Maną, jej
naturą i relacji ze światem jako całością. Temat ten jest znacznie obszerniejszy i po dziś dzień jest aktywnie
badany na wszystkich ważniejszych uczelniach magicznych, jednak jest to streszczenie obecnej wiedzy. Nasz
dzisiejszy poziom wiedzy daje nam unikatową i ekscytującą okazję do dalszych badań, zaś w zasięgu naszego
wzroku są liczne przełomy w teorii magii, toteż zachęcamy do własnych praktyk i badań!

Przypomnienie I
Prawa Magii

Prawo Paradoksu
Mana dąży do wykorzystania pełni swojego potencjału energetycznego, lecz nie przeciwstawia się próbom
nadania jej kierunku i zwrotu. Przy uzyskaniu kierunku Mana podąży zgodnie ze zwrotem po najprostszej i
bezpośredniej linii.

Prawo Pierwszeństwa
Czysta Mana jest niemożliwa do kierowania, lecz Manie Żywiołów można nadać kierunek; słowa Żywiołów
muszą poprzedzać wszystkie inkantacje.

Prawo Poprawności
Najmniejsza zmiana w częstotliwości Słów Mocy wprowadza zmiany w częstotliwości rezonansu Many.

Prawo Erozji
Mana dąży do obniżenia swojego stanu energetyczne, tym samym odwracając wszelkie zmiany i wpływ
wywarty na materię, o ile jest to możliwe

Prawo Dokładności
Uzyskanie konkretnych, wymiernych efektów wymaga precyzyjnego i możliwe bezwzględnego określenia
warunków i parametrów inkantacji.

Twierdzenie Ilościowe Many
Punktem Many nazywamy taką ilość mocy, które niezbędna jest do skutecznego zastosowania pojedynczego
Słowa Mocy co koreluje z wprawienie w rezonans pojedynczej cząstki mocy magicznej.



Lekcja II
Żywioły

W poprzedniej lekcji zaznaczono wagę Żywiołów w kształtowaniu magii jako takiej, zaznaczaliśmy też
wiele aspektów, które obiecaliśmy rozwinąć w późniejszej części działa. Wszystko to sprowadza nas do tematu
jakim są Żywioły.

Żywioł to pojęcie odnoszące się do jednej z pięciu elementarnych sił tworzących tak zwaną Harmonię
Żywiołów, porządek leżący u podstawy znanego nam świata. Żywioł definiowany jest jako podstawowy
element świata, posiadający swoją odrębną Manę, który nie może zostać podzielony na mniejsze elementy.
Każdy element stworzenia powstaje poprzez mieszaninę owych elementów we właściwych proporcjach. Jeśli
znasz się na alchemii, lub choć o jej założeniach zapewne zauważasz podobieństwa. Alchemia wykorzystuje
naturę świata by tworzyć substancje, balansować ich działanie i wydobywać ekstrakty ze składników. Alchemia
jednak dąży do zachowania Harmonii Żywiołów, zaś magia wykorzystuje ją czasowo pozbawiając ją
równowagi.

By móc jednak tego dokonać mag musi skanalizować swój talent na konkretną z elementarnych sił, to
jest Żywiołów. Niestety nie można tak po prostu wypowiedzieć słowa mocy Żywiołu i oczekiwać, że ów się
nam podporządkuje. Każde z Żywiołów jest na swój sposób unikalne, zaś by właściwie się nim posługiwać
należy zrozumieć ową siłę, tym samym poświęcając na to ogromną ilość czasu i pracy.

Żywioły niosą ze sobą emocje, sposób bycia i zrozumienia, który uniemożliwia poznanie więcej niż
jednego z nich i skuteczne jego używanie. Żywioły wymagają od nas wyboru, poświęcenia się im tak jak one
poświęcają się nam. Należy jednak pamiętać, że Żywioł nie jest świadomy.

Jak wspomnieliśmy wcześniej wszystkie elementy świata mają swoją wewnętrzną Harmonię Żywiołów,
to tyczy się też nas samych, zaś wedle naszych doświadczeń i badań istoty rozumne posiadając perfekcyjną
równowagę wszystkich żywiołów. Mag poświęcający się jednemu z nich zatem celowo pozbawia sam siebie
owej równowagi w imię osiągnięcia wpływu na materię. Zrozumienie tego faktu prowadzi do prostej konkluzji,
iż za pomocą magii równie mocno zmieniamy nasze otoczenie, co nas samych, zatem każde zaklęcie będzie
miało odbicie na Tobie, Adepcie, na Twoich emocjach, odczuciach, a czasem nawet na ciele. Sprawny mag
wykorzystuje tę wiedzę w swoich czarach.

Zatem właściwe kontrolowanie Żywiołów wymaga opanowania własnych emocji i zdolności
manipulacji swoim własnym stanem psychicznym by lepiej zharmonizować się z Żywiołem.

Przejdźmy do opisu Żywiołów

Ogień
Ogień od zawsze nas fascynował, zaś jego okiełznanie jest jednym z naszych największych osiągnięć.

Magia Ognia jest być może najbardziej rozpowszechniona wśród ludzi, zaś wiele dzieci marzy o zostaniu
potężnym magiem ognia. Mimo to jest to jeden z najgorzej zrozumianych Żywiołów, gdyż nie jest to tylko siła
zniszczenia, ale także światło i ciepło potrzebne nam do życia.

Ogień to Żywioł gniewu, porywczości, pasji i energii. Ogień chce działać póki trwa, z wielką siłą i
jasnością by po chwili się wypalić. Adepci Ognia z natury mają więcej energii, są bardziej entuzjastyczni i
podchodzą do każdego tematu z wielkim zaangażowaniem. Niestety wielu cierpi też na słomiany zapał,
porywczość i częste napady złości, które jednak zwykle bardzo szybko się kończą, podobnie jak zdmuchnięta
świeca.

By kontrolować Ogień należy umieć przeżywać, dać się ponieść emocjom i wszystkie odczuwać bardzo
głęboko, ale niezbędna jest dyscyplina, ponieważ ze wszystkich Żywiołów Ogień najchętniej pożre
nieostrożnego Adepta.

Woda
Woda, czy też raczej morza, to kolejna z naszych wielkich fascynacji i choć o niej nie myśli Woda jest

również ogromnie ważnym elementem naszej cywilizacji i naszego życia. Nie znaczy to jednak, że ją
rozumiemy. Woda kojarzy nam się bowiem ze spokojem, wystarczy jednak jedna noc w trakcie sztormu by
zmienić nasze zdanie.

Woda jest Żywiołem spokoju, zmiany, metodyczności i opanowania. Woda nie daje się ponieść
emocjom, przeżywa je powoli i płynnie, pozwalając im samoistnie przechodzić w kolejne odczucia. Adepci
Wody są ludźmi spokojnymi, przyjmującymi z pokorą to co ich czeka i dostosowującymi się do okoliczności
niczym woda do szklanki, jednak pod naciskiem stają się potężną siłą. Jak woda powoli wymywa skałę, tak
magowie wody wolą rozwiązania długoterminowe, stopniowo radząc sobie z problemami. Jednak wielu z nich



jest podobnie jak morze nieprzewidywalnych, zaś spokój może się u nich przerodzić w gniew bez specjalnych
oznak zewnętrznych.

By panować nad Wodą należy umieć płynąć od uczucia do uczucia, nie hamować naturalnych zmian
emocjonalnych, lecz delikatnie je ukierunkowywać. Zmuszenie Wody do zmiany wymaga pewnego wysiłku i
zdecydowania, lecz kiedy nadać jej tory Woda płynie z siłą powodzi, konieczna jest zatem dyscyplina by ją
powstrzymać.

Powietrze
Wiecznie ignorowane i pomijane, ponieważ jest wszędzie wokół nas. Powietrze to najbardziej

zapomniany z Żywiołów o zdecydowanie najmniejszej liczbie Adeptów. Nie zwracamy bowiem na nie uwagi i
nie rozumiemy jego siły, dopóki huragan nie zerwie dachu naszego domu.

Powietrze jest wieczną przemianą, wolnością i brakiem stałości. Adepci Powietrza znani są ze swojej
niezwykłej zmienności, zmieszanej z dziwną dozą pogody ducha. Jak wiatr potrafią być cisi, by nagle zerwać
się gniewem huraganu, lecz jest to pewna ostateczność. Powietrze zawsze próbuje uniknąć przeszkody na
swojej drodze, znaleźć inne rozwiązanie i nie dać się złapać. Z tego powodu Adepci Powietrza mają reputację
spryciarzy i cwaniaków, słusznie lub nie.

By kontrolować Powietrze trzeba rozumieć i szanować jego wolność. Wiatr nie daje się złapać, można
jednak biec razem z nim, wiedząc że zawsze może się zmienić. Tak samo mag musi umieć płynnie dostosować
swoje emocje do czarów, a jednocześnie nie dać się ponieść żadnym z nich, tym samym idąc przez życie lekką
stopą.

Ziemia
Kolejny z dość zapomnianych Żywiołów, przynajmniej wśród większości ludzkich plemion. Ziemia jest

naszą podstawą i opoką i choć wśród krasnoludów, czy Leśnych Elfów, a nawet Terali, cieszy się wielkim
szacunkiem, tak znacząca część świata nie zwraca na nią uwagi. Mimo to istniejący Adepci Ziemi trzymają się
niezwykle blisko tworząc liczne Bractwa i Gildie entuzjastycznych badaczy.

Ziemia uczy nas stałości, stabilności, dyscypliny i siły charakteru. Skała jest niewzruszona i wieczna,
czas ma na nią mały wpływ, podobnie człowiek. Adepci Ziemi są zatem ludźmi wielkiej siły woli, o żelaznych
zasadach i zdaniu, które ciężko zmienić. Wielu z nich ma opinie ospałych i powolnych w działaniu, jednak
kiedy już poświęcają się jakiemuś projektowi robią to z całą stanowczością. Warto też zaznaczyć, że choć nie
łatwo jest ich przekonać do siebie, magowie ziemi mają tendencje tworzyć niezwykle silne więzi i przyjaźnie, z
czego zapewne płynie ich tendencja do fraternizacji.

Kontrolowanie Ziemi wymaga najwięcej zdecydowania i czystej siły woli ze wszystkich Żywiołów.
Ziemia nie chce być bowiem wprawiania w ruch i większe znacznie niż emocje ma tutaj sama wola by
przekonać skałę, iż jednak chce się poruszyć.

Życie
Żywioł Życia jest być może jednym z najciekawszych przypadków gdyż jest najcięższe do określenia, a

jednak nie wymaga żadnego określania. Każdy z nas w pewnym sensie rozumie czym jest Życie. Magia ta jest
niezwykle popularna, ustępując miejsca jedynie Ogniowi. Wynika to głównie z praktycznego zastosowania
Życia w medycynie i nauki owej magii na każdej szanującej się uczelni medycznej.

Jak wspomnieliśmy określanie Życia jest ciężkie i poniekąd bezcelowe. To jednak znacząco utrudnia
naukę i dalsze badania nad tym Żywiołem, zaś filozoficzne dywagacje na temat sensu życia zajmują swoje
własne opasłe tomy. Proponujemy Ci zatem zastanowić się nad sobą, nad tym co daje Ci siłę w życiu, co Cię
napędza, co jest dla Ciebie ważne, a co nieistotne. Poznanie Żywiołu Życia to fundamentalnie droga
poznawania samego siebie.

Umysł
Magia Umysłu jest przypadkiem dość szczególnym, ponieważ wedle dzisiejszej definicji nie jest to

Żywioł sam w sobie, gdyż nie posiada odrębnej Many, lecz element Magii Życia, gdyż korzysta z tej samej
Many.

Podobnie jak w przypadku Życia proponujemy zgłębiać tajniki ludzkiej i nie-ludzkiej natury by lepiej
zrozumieć energię Umysłu. Szczególną uwagę należy poświęcić technikom zapamiętywania, mechanizmom
prowadzącym do tworzenia myśli i emocji, sztuce przekonywania i zachowaniom istot rozumnych jako takich.



Lekcja IV
Symbole i schematy

Ostatnim elementem teorii magicznej jaki jest niezbędny do opisana jest tradycja związana z symbolami
i schematami, oraz rytuałami w których te są wykorzystywane. Relacja magów z rytuałami zawsze była
specyficzna, dziś jest to ważny element sztuki magicznej, jednak nie zawsze tak było i kilkadziesiąt lat temu
magia rytualna uważana była za prymitywne praktyki przypominające magię pierwotną.

Od tamtego czasu jednak wiele zmieniło się w magii, rytuały przestały być jedynie medium do
pobierania energii i stały się integralną i niezwykle istotną częścią sztuki, odpowiedzialną za front badań na
naturą magii. Dziś rytuały wykorzystywane są do przygotowywania nowych zaklęć, badania natury Żywiołów,
zaklinania przedmiotów i bezpiecznego testowania co bardziej ryzykownych zaklęć. Jednak wciąż pozostaje
wiele pola na innowacje i odkrycia w materii symboli czy schematów. Owa pogoń za odkryciem i wynikającymi
z nich grantami w połączeniu ze swobodą zapewnioną przez rytuały są głównymi powodami ich dzisiejszej
popularności. Jednak co sprawia, że rytuał w ogóle działa?

Prosta geometria.
Jak pisaliśmy wcześniej magia jest w ciągłym ruchu, w przepływie. Obserwując ów przepływ już

stulecia temu odkryto, iż Mana porusza się zgodnie z pewnymi ustalonymi układami geometrycznymi, które po
odpowiedniej interpretacji udało się zapisać jako rzut na kartce papieru, tworząc pierwsze, wielce niedoskonałe
symbole. Owe proste figury zmieniały przepływ otaczającej je Many, zachęcając ją do przyjęcia konkretnych
dróg, co znacząco ułatwiało rzucanie zaklęć, ponieważ znacząca część pracy normalnie zawartej w zaklęciu
została oddelegowana do symbolu. Te same fundamentalne zasady odnośnie symboli wykorzystywane są i dziś,
jednak obecne symbole są znacznie doskonalsze i lepiej dostrojone do sposobu poruszania się Many w świecie,
co podnosi ich skuteczność i bezpieczeństwo.

Kolejną ważną obserwacją było zrozumienie wzajemnego oddziaływania między symbolami.
Zauważono, że położone dość blisko siebie symbole mogą wpływać na swoje właściwości, produkując efekt nie
zawarty w żadnym pojedynczym symbolu. Na przestrzeni wieków próbowano na różne sposoby wykorzystać tę
właściwość, jednak jak do tej pory najskuteczniejszym są schematy.

Schematy wykorzystują symetrię ruchów Many by stworzyć skupiska symboli. Owa geometria wymaga
istnienia pojedynczego znaku centralnego, wokół którego obracają się kolejne symbole pomocnicze. Dzięki
odpowiednim zaklęciom zaobserwowano, że Mana w schemacie nie koncentruje się wokół odpowiednich
symboli, lecz obraca się wokół symbolu centralnego. Co za tym idzie im swobodniejszy jest obrót Many tym
lepiej działa schemat. Z tego powodu wszystkie symbole pomocnicze muszą być zwrócone w stronę symbolu
centralnego, pożądana jest też jak największa ilość linii symetrii.

Zapewniając odpowiedni zwrot i możliwość rotacji Mana może tworzyć wewnętrzne prądy i pozorny
przepływ w obrębie rytuału. To oznacza pewne naśladowstwo naturalnego zachowania Many co pozwala
wpływać na nią w łatwiejszy sposób i wywoływać znacznie silniejsze efekty. Z badawczego punktu widzenia
dostarcza to też intrygujących możliwości badań nad zachowaniem Many i znacznie głębsze zrozumienie magii.

Z powyższego akapitu wynika bardzo specyficzna relacja z samymi Żywiołami, które w trakcie
rytuałów zdają się być znacznie bliższe magowi i w pewnym sensie bardziej żywe. Wszelkie emocje
wywoływane przez Żywioł są spotęgowane, co umożliwia jego lepsze poznanie i pełniejszą kontrolę. Efekt ten
można modyfikować za pomocą odpowiednich symboli, wzmacniając lub osłabiając jego wpływ na umysł.
Dokładny mechanizm tego fenomenu nie jest do końca poznany, jednak najnowsze teorie sugerują, że wynika to
ze zbliżenia umysłu maga do samego przepływu Many co wzmacnia więź z Żywiołem.

Jednak wszystkie powyższe zalety wiążą się też z pewnym ryzykiem. Błędne nakreślenie symbolu, źle
przecinające się linie, czy zwyczajnie źle zaprojektowany rytuał, w którym linie symetrii są przecięte może
prowadzić do zaburzenia sztucznego przepływu, a co za tym idzie gwałtownych i nieprzewidywalnych reakcji,
które znacznie częściej niż nie kończą się raczej nieprzyjemną w skutkach eksplozją surowej energii magicznej.
Istnieje też ryzyko poniesienia umysłu maga przez przepływ. Jeśli bowiem rytuał operuje znaczącą mocą bez
odpowiedniej ochrony istnieje ryzyko, że nieosłonięty umysł zostanie wciągnięty w przepływ. Może się to
skończyć lekkimi zawrotami głowy, lub śpiączką.

Mimo to magia rytualna jest jednym z kluczowych elementów na drodze każdego Adepta. To właśnie w
trakcie rytuałów Twoja sztuka będzie najpełniejsza, a kontakt z Żywiołem najbardziej namacalny i prawdziwy.
Wielu magów dopiero po odprawieniu pierwszego w pełni własnego rytuału zaczęło pojmować ich wybrany
Żywioł. Daj się zatem ponieść fantazji i rozwiń skrzydła! Bowiem żaden inny element sztuki nie dostarczy Ci
takiej samej swobody i potęgi co rytuały.



Rozdział II
Magia Bojowa

We wcześniejszych rozdziałach omówiliśmy zarówno teorię jak praktykę składania czarów. Przez
wszystkie te rozdziały mówiliśmy o konieczności specjalizacji i koncentracji na jednym, jedynym Żywiole,
któremu Adept poświęca swoje życie. Jednak jak zapewne zdajesz sobie sprawę, zwłaszcza jeśli pochodzisz z
Wergundii, iż istnieje rodzaj magii korzystający z nie jednego, a czterech Żywiołów. Magia bojowa.

Postanowiliśmy poświęcić jej osobny rozdział, gdyż magia bojowa jest pewnego rodzaju ewenementem
odbiegającym od reszty zawartych tu prawd na temat specjalizacji w Żywiołach, niektórzy powiedzieliby, że
wręcz je podważającym. Zatem jakim sposobem magom bitewnym udaje się opanować kilka Żywiołów na raz?
Odpowiedź jest zaskakująco prosta i bogata w implikacje.

Magowie bitewni nie poznają Żywiołu w taki sposób jak robią to tradycyjni Adepci, nie spędzają czasu
na zrozumieniu niuansów i natury Żywiołu. Zamiast tego koncentrują się na ich potencjale destrukcji i
nieokiełznanej naturze, która pcha energię do siania zniszczenia.

Magowie bojowi skupiają się na obserwacji i zrozumieniu kataklizmów, trzęsień ziemi, fal potopów,
huraganów i pożarów. W tych zjawiska istnieje pewne połączenie, mistyczna więź, które pozwala magowi
opanować nie tyle Żywioł co samą chęć zniszczenia. Tym samym magia bitewna jest najbardziej ponurą z
usankcjonowanych form magii. Adepci tej sztuki odrzucają możliwość szczegółowego manipulowania
Żywiołami na rzecz czystego potencjału destrukcji, co zaś oznacza, że Mana wręcz wymaga by ich zaklęcia
były w stanie ranić i zabijać. Tym samym mag bojowy nie jest zdolny do stworzenia zaklęć leczących, czy
choćby ochronnych, jednak w zamian otrzymuje ogromną moc i szeroką gamę możliwości bojowych.

Wywiera to jednak znaczący wpływ na samych Adeptów magii bojowej. W przeciwieństwie do
tradycyjnej magii Żywiołów w ich przypadku konieczne jest używanie Many odpowiadającej jednej, dość
negatywnej emocji, w dodatku poprzez jej spektrum przesyłają duże ilości mocy, co może wiązać się z pewnego
rodzaju zatraceniem w sztuce. Istnieje wiele przypadków magów bitewnych wpadających w szał na polu walki
by w chwilę po jej zakończeniu osunąć się w katatonię. Magowie bojowi wiecznie balansują na krawędzi i
każdy z nich szuka własnego sposobu na zapanowanie nad mocą. Jedni oddają się rygorystycznej, żelaznej
dyscyplinie wojska, inni poddają się swojemu instynktowi, raczej nadając kierunek swoim niszczycielskim
mocom, niż je kontrolując. Nie ważne jednak jaką drogę obiorą skutkiem jest znaczący potencjał magiczny.

Istnieją jednak pewne obostrzenia. Jak w przypadku innych zaklęć Adepci bojowi nie są w stanie
składać zaklęć na modłę elficką, to jest z wykorzystaniem więcej niż jednego żywiołu na raz, oraz, jak pisaliśmy
wcześniej ich czary muszą zadawać obrażenia, muszą niszczyć. Jednak doświadczeni magowie bojowi są w
stanie do pewnego stopnia obejść ten wymóg poprzez sprytne układanie zaklęć. Pewnego rodzaju obostrzeniem,
choć już nie natury magicznej, jest istniejąc w większości krajów konieczność rejestracji osób szkolonych w
magii bojowej, gdyż jest to sztuka o największym potencjale zniszczenia ze wszystkich znanych rodzajów
magii, co więcej staje się coraz łatwiejsza w zastosowaniu, dzięki osiągnięciom szkoły wergundzkiej.

Wergundzcy magowie bojowi nie muszą bowiem recytować swych zaklęć, lecz mogą rzucać je bez słów
dzięki specjalnym różdżkom przygotowanym we wcześniejszym rytuale. Te magiczne katalizatory służą jako
surogaci w procesie pobierania i manipulowania energią, co oznacza, że Mana nie musi przechodzić przez ciało
maga. W połączeniu z dostrojeniem katalizatora do zaklęć mag może rzucać czary dzięki samej intencji, bez
używania słów mocy i bez obciążania swojego ciała nadmiernym przepływem Many, co znacznie zwiększa
komfort rzucania czarów. Niestety sztuka wykonywania katalizatorów pozostaje tajemnicą Federacji.

Można jednak zauważyć tutaj niesamowity potencjał. Magia bojowa jest w stanie okiełznać kilka
Żywiołów koncentrując się nie na ich indywidualnej naturze, lecz na elementach wspólnych, jakie istnieją
między nimi. Same katalizatory są intrygującym rozwojem sztuki magicznej jako takiej, otwierającym ciekawe
możliwości. Być może zasady rządzące dziś magią bojową zostaną w przyszłości zaaplikowane do innych
rodzajów sztuki, otwierając zupełnie nowe i intrygujące ścieżki rozwoju magii.



Rozdział III
Praktyka Magii

Lekcja I
Składanie zaklęć

Omówiliśmy już teorię, czas teraz zająć się samą praktyką składania czarów, a zatem wprowadzić w
życie wcześniej wspomniane zasady. Rozdział ten będzie dość lakoniczny ponieważ papier ma niewiele
wspólnego z praktyką. Jedynym sprawdzonym sposobem na opanowanie składania zaklęć jest metoda prób i
błędów. Polecamy zatem pracować pod opieką doświadczonego mentora w specjalnie przygotowanych do tego
salach.

Składanie czaru zawsze warto zacząć od zadania sobie kilku 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 powyższe pytania możemy przejść do samego składania czaru ze słów mocy.
Na samym początku musisz pamiętać o kolejności składania słów. Pierwszym słowem w każdym

zaklęciu zawsze jest Żywioł, dopiero po nim przychodzą rozkazy, których kolejność określa kolejność działań
podjętych przez magię.

Każde słowo mocy posiada naturę opisana w trzech aspektach. Rozkaz, Przemiana i Kształtowanie. Siła
aspektów w danym słowie mocy jest mierzona poprzez trzystopniową skalę. Składając czar należy zsumować
wszystkie aspekty tego samego rodzaju z każdego słowa mocy. Aby zaklęcie zadziałało poprawnie różnica
między najwyższą, a najniższą sumą nie może być większa niż trzy (3). Tak ułożone zaklęcie jest dość stabilne
by mogło być użyte bezpiecznie i poprawnie. W przeciwnym wypadku rzucenie zaklęcia wymaga więcej
energii, niż wynika to z ilości użytych słów, współmiernie i wprost proporcjonalnie do przekroczonej wartości.

Istnieją sposoby zmieniania sum aspektów poprzez dodawanie specyficznych słów lub sylab
obniżających, lub podnoszących daną sumę, jednak takie słowa będą zwiększać koszt Many zaklęcia. Co
więcej, w danym zaklęciu można użyć tylko jednego operatora sumy dla danego aspektu.

Dokonuje się tego za pomocą sylab dodawanych do słowa żywiołu. Jednak każda sylaba podnosi koszt
zaklęcia o jeden punkt Many, jednak nie wykorzystuje limitu słów mocy jakie może wytrzymać umysł.
Wyjątkiem jest najpotężniejszy z modyfikatorów zaklęcia, całkowicie niezależne słowo które zużywa zarówno
Manę oraz limit słów.

Sylaby brzmią jak następuje:

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



Należy też wspomnieć o istnieniu zjawiska zwanego perfekcyjnym zaklęciem. Jest to rodzaj czaru,
którego suma układa się w proporcji 1:1:1. Taki czar jest idealnie harmonijny i stabilny co znacząco zmniejsza
zaburzenie Harmonii Żywiołów. Z tego powodu czary takie kosztują jedynie połowę wydatku Many jaki
wynikałby z zawartych w nich słów oraz zużywają tylko połowę z limitu słów mocy jakie jest w stanie znieść
umysł maga w danej jednostce czasu. Jednak należy zaznaczyć, że perfekcyjne zaklęcie nie może być osiągnięte
poprzez słowa manipulujące sumą. Ich zastosowanie niszczy szansę na otrzymanie perfekcyjnego czaru.

Przy rzucaniu czarów należy też pamiętać o naturalnych limitach woli i ciała ludzkiego. Każde
wypowiedziane słowo mocy nadwyręża naszą wytrzymałość i może narazić nas na poważne obrażenia fizyczne.
Z tego powodu przyjmuje się że adepci bez specjalnego szkolenia powinni ograniczyć się do trzydziestu (30)
słów mocy na sześć godzin.

Kolejną wielce istotną rzeczą jest limit Many jaką mag może wchłonąć. Jak pisaliśmy wcześniej energia
zawsze pragnie się uwolnić i wrócić do swojego naturalnego stanu, którym jest ruch. Z tego powodu musisz
ograniczyć ilość mocy jaką nosisz w sobie, w przeciwnym razie możesz nie znieść naporu mocy. Standardowo
Adepci szkoleni są by przechowywać trzydzieści (30) Punktów Many, w tym dziesięć Punktów stanowi Twoja
Mana życiowa, energia jakiej Twoje ciało używa dla podtrzymania swoich procesów. Jej doszczętne zużycie
oznacza śmierć.

Uzbrojony w tę wiedzę możesz Adepcie zacząć składać swoje pierwsze czary! Spis podstawowych
rozkazów oraz słów mocy oznaczających Żywioły dla Twojej wygody zamieściliśmy na ostatnich kartach tej
pracy, w Rozdziale IV Słowa mocy i Symbole.

Lekcja II
Odprawianie rytuałów

Potrafisz już składać zaklęcia i zapewne udało Ci się rzucić kilka pod okiem Twojego mentora, jednak
jak do tej pory potrzebna Ci była pomoc przy pobieraniu Many, czy nauce nowych słów mocy. Czas to zmienić
dzięki kolejnemu zastosowaniu poprzednich lekcji w praktyce. Zajmiemy się zatem składaniem rytuałów.

Podobnie jak w przypadku czarów i tutaj warto zadać sobie szereg pytań nim przystąpisz do pracy:
- 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 istniej możliwość nieporządnych skutków? Rytuały zawsze są formą eksperymentu, a w nim zawsze coś
może pójść nie tak.

Przejdźmy teraz do samego układania rytuałów.

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.

Możliwe jest jednak łączenie praktyk magicznych. Schematy są mało restrykcyjną formą magii, co
można dostrzec chociażby w fakcie, iż część z zawartych w tej książce schematów to efekt odkryć innych ras.
Zatem jeśli sytuacja tego wymaga możesz współpracować z innymi rodzajami magii, jak choćby druidzi czy,
czy kowale run. Pragniemy jednak ostrzec przed podobnymi praktykami i przypomnieć, iż owe formy



posługiwania się magią nie trzymają akademickich standardów i są słabo zrozumiane nawet przez tych, którzy
się nimi posługują.

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 Żywiołu – surogaty.

Po powyższym widać, że rytuały zapewniają znacznie większą swobodę pod względem zasad niż samo
składanie zaklęć, przez co idealne są do prowadzenia eksperymentów magicznych. Zachęcamy Cię zatem
Adepcie do własnych prób, zwłaszcza skoro już znasz zasady działania tak zaklęć, jak rytuałów.

Przypomnienie I-II

Wszystkie słowa Mocy opisane są przez trzy wartości liczbowe Rozkaz, Przemiana i Kształtowanie

Składając czar należy zsumować wszystkie wartości Rozkazów, Przemiany i Kształtowania

Różnica między największą, a najmniejszą sumą Rozkazów, Przemiany i Kształtowania nie powinna
przekroczyć 3, a jeśli przekroczy, to ilość Many potrzebnej do rzucenia zaklęcia wzrasta wprost proporcjonalnie
do przekroczonej wartości

W ciągu 6 godzin mag może wypowiedzieć 30 słów mocy bez ryzyka dla zdrowia

Mag może przechowywać 30 Punktów Many w swoim ciele, w tym 10 Punktów Many życiowej

Wyczerpanie Many życiowej oznacza śmierć maga

Rytuał musi zawierać schemat oraz symbol centralny

Schemat można wpisać w inny schemat tylko w pozycji symbolu centralnego

Wszystkie pozycje pomocnicze każdego schematu muszą być zapełnione

W rytuałach można wykorzystywać symbole i znaki innych sztuk magicznych



Rozdział IV
Słowa Mocy i Symbole

Ogień - Urtane Woda - Evren Powietrze- Wertera Ziemia - Kerrat Życie – Calwe Myśl - Sire

Znaczenie Słowo Rozkaz Przemiana Kształtowanie Znaczenie Słowo Rozkaz Przemiana Kształtowanie

Przesuń jurint, juntar,
untari, jurtar 1 1 1 Oddaj eistre, esein 1 2 1

Rzuć olda, darlo, loadr 2 1 1 Emituj meisi, meisen 1 3 1

Wystrzel viste, virest,
wersta, terwa 3 2 1 Eksploduj ontarre 3 1 3

Wzmocnij turet, turia,
tutrant, titra 1 2 1 Imploduj intarre 3 1 3

Zwiększ unrat, undar 2 2 1 Teraz sinxe, xevret,
naxese 2 1 1

Mnóż qundar, uquen,
qudari 1 3 2 Utrwal wettar, vuetere,

tarrwe, unwerte 3 1 1

Osłab vernar, vernis,
vartne 1 2 1 Początek adasa 2 2 2

Zmniejsz araven, venrta 2 2 1 Źródło adasken 3 3 3

Dziel versek, verask,
sarvere 2 3 1 Zamknij parta, patra, atrata,

nepra 2 3 2

Połącz efrant, eferte 1 2 2 Uchwyć asnar, sanra,
rasanar 3 2 1

Scal frinjt, frintri 1 1 3 Formuj terwe, erwere,
tawra 2 2 2

Rozłącz perrat, petrije 1 2 2 Krąg oortra, orntr 1 1 1

Rozdziel petrere, paratare 1 1 3 Kula askoorn, soroont 1 2 3

Zagęszczaj parnia, paranta 1 2 1 Sfera aoost 1 2 3

Koncentruj trwane, terewar,
ternias 1 3 1 Półsfera ooskra, aootar,

aontri 1 2 2

Rozrzedzaj glart, gelret,
gelerte 1 2 1 Pocisk nevret, nertren,

tarne 1 1 2

Rozpraszaj gastar, gassatra 1 3 1 Promień hastar, asto, arist 2 2 2

Oczyść arlve, aravle,
avetre 2 2 1 Ściana ramtar, ramatr,

neram, tarmat 1 2 2

Wypacz xerwe 3 3 1 Otwórz wilis, iliser 1 1 3

Podgrzej reter, bishra 3 3 1 Znak hewta, eftar 1 1 1

Ochłodź akrat, vehish 3 3 1 Słowo masiliasalo 3 1 3

Znajdź rontara, notro,
reftre 3 2 1 Pobierz savarrant,

saravas, ssatarve 1 2 1

Ukryj xexere, vervan 3 2 1 Wchłoń varssata, versiten 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



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




