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A szakrális mágia útja valóban 
eltér ettől. Azonban, az Újfajok 
korlátai miatt, szinten pihennie kell 
elménknek. Ki ne erezte volna elméje, 
akarata gyengülését, ha túl sokszor 
folyamodik istene erejéért? És persze 
annál hamarabb fárad el keresésben az 
elme, minél kevésbé támogatja őt a 
Hit. 

Elérkeztünk ahhoz az apró 
kérdéshez, ahol ellent kell mondjak M. 
Riandelnek. Az emberi gyarlóság, 
önnön korlátaink az, és nem a Mana, 
amiért a több módszer és iskola szerint 
Manát formálni és „visszanyerni” 
képes emberek nem tudjak függetlenül 
használni a kettő esetleg több területen 
rendelkezésükre álló mágikus 
potenciált - legyen az akar szakrális, 
akár tapasztalati, illetőleg 
mozaikmágia. Mert bar a Mana útja 
lehet különböző a két esetben, a 
formázásához szükséges szellemi, testi 
és lelkierő ugyanaz - és eléggé 
korlátos. És ez az a korlát, mely határt 
szab és különbséget tesz a 
magiahasználók közt Manaformáló 
potenciáljuk tekintetében. Ez az, amit 
az ismert mágiaelméleti központokban 
egységnyi Manával, vagy valamely 
szinonimájával mérnek, nevén 
neveznek. 
 

Köszöntelek Kradban! 
Riandel magiszter úr a lehető 

legjobban megközelítette kutatásai során 
azt a szintet, amit halandó egyáltalán 
elérhet mágiaelméletből. Bár mai fejjel 
már elképzelhetetlennek tartom, miért 
hihettük mi, az Újfajok azt, hogy 
képesek vagyunk az Anyagi Síkon a 
mana tárolására törékeny testünkben. 
Egyedül az Ősfajok képesek erre: ezt 
mi, nagyobbnak gondolt hatalma miatti 
megkülönböztetése végett, Odnak 
nevezzük. 

Pedig az Od és a Mana ugyanaz. 
Igen. A Mana is ugyanolyan hatalom, 
mint az Od. Az egyetlen apró különbség 
az, hogy a Másodszülött Fajok 
Szövesztése néven ismeretes jelenség 
miatt elvesztettük a bennünk lévő Élet 
Princípiumából a Manát. Csupán az 
Ősfajok teste tartalmazza ezt az 
energiát. Ezért képesek hatékonyabban 
formálni, irányítani, uralni: nem csupán 
ideákon, de szavakon, nevükön 
keresztül is. 

Hasonlóképpen, minden un. 
Mana-gyűjtési eljárás csupán arra 
szolgál, hogy a hatalmas energia 
formázása által megviselt valónkat 
(szellemi és testi értelemben egyaránt, 
bár a kettő közötti viszony igen 
különböző lehet különböző módszerek 
eseten, ld. boszorkány-, bárd-, ill. 
mozaikmágia) újra képessé tegye a 
feladatra. 
 



MAGUS                                                                             Mágiaelmélet III.                                                       Kalandozok.hu 

2 
 

Ennyivel szerettem volna kiegészíteni és 
alátámasztani Magiszter Riandel Brouwick 
kétségkívül alapos, precíz, következetes, és - 
hangsúlyozom - eddigi tudásunkkal és 
tapasztalatunkkal összeegyeztethető eredményeit és 
elemzéseit. 

Egyházunk és Pyarron nevében ezúton is 
köszönöm neki végzett munkáját, s eredményei 
megosztását. Valamint engedélyt kérek tőle 
munkájából való idézéshez, eredményei 
fölhasználásához. 

Krad segítsen bennünket a Tudás rögös utjain! 
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