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Salve! 
Részemről nem gondoltam ennyire 

totem-specifikusnak a varázslatokat, 
inkább vennék egy nagy csomó 
általánosat, és csak néhány egyedi 
totemfüggőt. Azt is máshogy képzeltem 
el, hogy mit használhatnak, szerintem 
egy növénybefolyásolás belefér a 
természeti mágiákba. Időközben megjött 
Anarion levele, így látom, hogy már 
kisebbségben maradtam a több 
varázslatot támogató véleményemmel. 

 
Akkor legyen valami ilyen: 
A barbár sámánok mágiája hatását 

tekintve sokban megegyezik a nomád 
sámánokéval, de az eredetet tekintve 
teljesen más. Nem démonokkal, hanem 
a természet és az állatok szellemeivel 
teremtenek kapcsolatot, éppen ezért 
démonokat, élőholtakat nem képesek 
idézni, az ilyen jellegű sámánmágiákat 
nem használhatják. Ugyanígy nem 
használhatják a szellemek segítségével 
kárt okozó mágiákat, a totemek  erre 
sem képesek (se maszkmágia, se 
bábumágia, semmi átok). 

Hatalmuk leginkább a törzs 
védelmét, gyógyítást szolgálja, illetve 
képesek befolyásuk alá vonni az 
időjárást, és az élővilágot, tehát 
mindent, amiben szellem lakozik. 

A növényeket befolyásoló 
mágiájuk is máshogy működik, nem 
költöztetnek szellemet a növénybe, 
hanem a növény szellemét kérik meg, 
időjárás befolyásoló mágiáknál pedig a 
viharhoz, esőhöz szólnak. 

Áldozatként általában olyan állatot 
mutatnak be, amit a totem kedvel, 
növényevő totemeknél - mint pl. 
szarvas, vagy bivaly - különleges 
növényeket égetnek el. 

Mi is a totem 
A barbárok hite szerint minden 

élőlénynek, növénynek, állatnak 
megvan a szelleme, amitől erednek, és 
ami uralkodik felettük. Totemként egy 
adott állatfajta szellemét, Nagy Ősét 
tisztelik.  Ezen felül egyes törzseknek 
is van totemük, de ezek legtöbbször 
nem állatok szellemei, hanem 
természetszellemek (Tenger, Hegy 
stb). Az ő védelmük alá tartoznak a 
nők és a gyermekek, illetve az egész 
törzset érintő dolgokban szokás a 
segítségüket kérni. 

Vannak a nagy 
természetszellemek: Víz, Tűz, Levegő, 
Föld, Nap illetve a két hold szelleme. 
Őket lehet kérni, de nincs hatása, túl 
hatalmasak ahhoz, hogy meghalljak a 
sámánokat. 

Alájuk tartozik az összes többi 
kisebb természetszellem: Vihar, Eső, 
Szél stb., a különböző helyek 
szellemei: Tenger, Tó, Hegy, Barlang, 
Mocsár, illetve a megfelelő közegben 
élő állatok Ős-szellemei. (Levegő - 
madarak, Föld - földön élő állatok, 
Víz- halak stb. Ebből a csoportból 
kerülnek ki a totemek. 
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Ezek közül néhány alá tartoznak a területükön 
élő állatok, növények egyes példányainak szellemei: 
Tó - benne élő halak, Erdő - benne élő állatok, 
növények. Értelemszerűen pl az Eső alá nem 
tartoznak ilyenek. Mindezeket a szellemeket a 
totemük segítségével tudják befolyásolni, az 
közvetíti a kérésüket a megfelelő szellem felé. 

Az egyes állatok, növények szellemeit 
könnyebb befolyásolni, hiszen ők a totemek alatt 
állnak a rangsorban, míg a kisebb 
természetszellemek befolyásolása nehezebb, mivel 
az ő hatalmuk megegyezik a totemével. Mivel a 
nagy természetszellemek a totemek felett állnak, 
őket értelemszerűen nem lehet befolyás alá vonni. 

 
Időközben jött Brutalistól is levél, hogy ne 

legyenek törzsi totemek, de már nem írom át. Amúgy 
is jobb ez így, hiszen valakinek kell foglalkoznia 

azokkal is akik nem esnek át a férfivá avatásai 
szertartáson. (nők) 
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