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Őslég teremtése 

Szöveg: sh`ss e: shissz 
Rajzolat: egyenes legyező 

mozdulat (mintha elkergetnél valakit) 
az elején a hüvely és a középső ujj 
összeér és a formázáshoz szükséges 
irány. 

Ősföld teremtése 

Szöveg: sh`dd e: shidd 
Rajzolat: lefelé mozduló zárt 

ököl és a formázáshoz szükséges 
irány. 

Természetes Anyagok Mágiája 
Ezek mar hosszabb varázslatok, 

így a kézmozdulatok bonyolultabbak 
és a szövegek is hosszabbak. A 
szövegek jó része a latinból lett 
„áttelepítve” némi változtatással. Előre 
is elnézését kérem minden jóérzésű 
latin-kedvelőnek. 

Átformázás (4 szegmens) 

Szöveg: coramor formaturatis 
Rajzolat: előre fordított felfelé 

mutató egyenes tenyérrel egy kis kor 
leírása és két ellentétes irányú halom 
mozdulat (ez olyan, mintha egy kisebb 
halom lenne a kezedben és azon 
végighúznád a tenyered es az ujjaid) 
 
 

Üdvözlet Mindenkinek! 
Látom a téma elég nagy 

érdeklődést váltott ki, igyekszem hát 
ennek - kevéske időmben - megfelelni. 
Lássuk hat! 

Minden mozaiknak van bizonyos 
időbeli hosszúsága, ezt a hosszúságot 
kell kitölteni valamilyen szöveggel és 
kézmozdulattal. Minden varázslathoz 
tartozik egy végjel is, amit nálam a 
hüvelykujj tenyérhez való érintése jelez. 
Eddig meg nem sok mozaikot 
dolgoztam ki, de bárki megcsinálhatja 
ezeket a saját szája íze szerint. 

Elemi Mágia 

Őstűz teremtése (1 szegmens) 

Szöveg: sh`ra e: shira` 
Rajzolat: a homlok előtt elhúzott 

kéz (középső ujj érinti a homlokot) a 
formázáshoz szükséges irányba (pl. 
kitöréshez a célpont irányába mutatás, 
auránál a varázsló önmagához érinti a 
kezét stb.) 

Ősvíz teremtése 

Szöveg: sh`on e: shion 
Rajzolat: kézfejjel egy 

hullámmozdulat és a formázáshoz 
szükséges irány. 
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Átalakítás (6 szegmens) 

Szöveg: coramoris nascensus configorati ill `s 
Rajzolat: előre fordított felfelé mutató egyenes 

tenyérrel egy kis kör leírása, a tenyér egyszeri oda-
vissza fordítása, az ujjak behúzása (nem érnek a 
tenyérhez) majd újbóli kinyújtása. 

Dezintegráció (5 szegmens) 

Szöveg: ad nihilum redigo sempiternus 
Rajzolat: szokásos kör, az ujjak egyenkénti 

behajlítása, ellenkező sorrendben nyitása, majd 
ökölbe szorítása. 

 
Nos egyenlőre ennyi. A szövegeket lassan, 

tagolva, hangsúlyozva kell mondani, a mozdulatokat 
pedig általában szótagokhoz, szavakhoz lehet 
igazítani. Remélem érthetőek voltak a leírások, 
igyekeztem. Ha nem, mindenki talajon magának 
jobbat. Varom a további variációkat. Sok sikert! 

Persze ehhez hasonlóan a papoknak, 
tűzvarázslóknak is ki lehet találni varázslatokat. 

Békesség. 
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A cikk minden bizonnyal a MAGUS 
Listáról származik. 

 
A cikk anyaga felhasználásra került a 

Varázshasználat gyakorlatba (ismeretlen 
szerző, sárkányvár) című íráshoz. 

 
 

  
 
 

 


