
 

 

 
 

Sorate fiere 
Őselem idézés 
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Átirat Dorham Adex mágus a 
Mágia formái című művéből 

Sorate Fiere, avagy az Őstűz 
megidézésének tudománya, a Mana, a 
mágikus energiák átalakítása az akarat 
és a képzelet által. A Mágia titkos 
tudományának legkedveltebb fejezete, 
amelyet csak a Nekromancia és a Sötét 
Liturgia ceremóniái múlnak felül 
veszedelem tekintetében. 

Mana Transmutate Fiere, a 
hatalom páholya a felkészültek, és 
pusztulás a felkészületlenek számára. A 
tűz Kyel misztériuma. Aki óvatlan 
alakítja tűzzé a manát, önnön testét égeti 
általa. 

Practica Manasorate, az akarat 
és a képzelet ereje által. Rendszeres 
mentális gyakorlat az elme 
képességenek megtartása végett. A 
varázsló képzelje elméjét feneketlen 
örvénynek, mely a Világegyetemet 
átható energiákat szívja magába. Ha az 
örvény anyagtalan, fénylő derengésként 
jelenik meg, az akarat és a képzelet 
összhangja nem tökéletes. A tökéletes 
eljárás mentes a kísérőjelenségektől, az 
Imaginácio anyagi megnyilvánulásaitól. 

Practica Transmutate Fiere, a 
Sorate Fiere legkényesebb mozzanata. A 
mágikus energiák Mana formájában 
áramlanak a varázsló testében a 
Zónában meghatározott megjelenési 
pont irányába. Ha a Mana Tranmutate 
Fiere eljárását időnek előtte hajtja végre 
a varázsló, az energia máshol, 
balszerencsés esetben a testében alakul 
tűzzé. 
 

Imaginácio Fiere, mely által 
formát ölt a létrehozott Őstűz. Az 
önfegyelem mindenek előtt való, a 
helytelen formaalkotás, az eltévedt 
képzelet megbontja a formát, s az 
energia gátjavesztett folyamként árad 
és pusztít a varázsló Zónájában. A 
mesterek által felépített hat 
iskolaforma követése kívánatos, mert a 
Szabad Elemi Formák magukban 
hordozhatják megalkotójuk eltévedt 
képzeletének lenyomatát, a 
tökéletlenség princípiumát. 

Practica Imaginacio, a Hat 
Iskolaforma formulái: varázsigék és 
rúnák. A mágusok által megalkotott 
formulák varázsigékbe és mágikus 
hatalmú rúnákba sűrítik az Imaginatio 
Fiere folyamatát. Aki tökéletesen ejti 
ki a szavakat és írja le a rajzolatokat, 
felidézi a mágusok képzeletét és 
akaratát. 

Misztériumok és allegóriák, a 
Practica Imaginacio alapkövei. 
Képzettársítások, melyek teljes 
gondolatköröket foglalnak magukba, 
miáltal megkönnyítik az Imaginaciot, s 
szélsőséges körülmények között is 
biztosítják a sikert. A varázsló a 
legritkább esetben alkalmazza 
tudományát meditációs nyugalomban. 

A Sorate Fiere - Őstűz Teremtés 
- folyamata a Practica Manasorate 
eljárásával kezdődik. A Practica 
Imaginacio során a varázsló felidézi 
képzeletében a mágikus allegóriákat, a 
varázsigék és rúnák által pedig 
tökéletessé nemesíti az Imaginaciot.  
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A Practica Transmutate Fiere mágikus 
tartalommal tölti meg a varázslatot, a kellő 
pillanatban Őstűzzé alakítja a Manát. A varázslat 
erősségét a felhasznált mana mennyisége határozza 
meg. 

A hat iskolaforma formulái 
Urs Fiere - Tűznyíl. A felesleges pusztulástól 

mentes támadás misztériuma, a céltudatosság 
allegóriája a mágiában. A testben áramló mágikus 
energia ne torpanjon meg a varázsló ujjában, hanem 
lendületét megtartva csapjon ki; haladása az elme és 
a célpont között töretlen legyen. A célzás felfokozott 
összpontosítást igényel - nem az éles szem, hanem 
az éles elme erőssége. A Peractica Transnutate Fiere 
tökéletes időzítése, minden elemi forma közül ennél 
a legfontosabb. 

Nortes Fiere - Tűzkard. Az ember 
szolgálatába állított energia misztériuma, a 
fegyverként használt mágia allegóriája. A formula 
nem tartalmazza a formát azt a varázsló képzelete 
hozza létre. Az acél kard erősíti az Imaginaciot a 
pontos formaalkotásban - elegendő rápillantani. Az 
Imaginacio mesterei bármilyen formában képesek 
megjeleníteni a kardot: más fegyvereket is tűzzel 
övezhetnek, vagy képzeletük által elszakadhatnak az 
anyagtól - ámbár a gyakorlatiasság megkövetel 
valamiféle markolatot, melynél fogva a tűzből való 
fegyver megragadható. 

Sanva Fiere - Tűzkitörés. Az emberi akarat 
bilincséből kiszabaduló energia misztériuma, a 
szabadságra törekvés törvényének allegóriája. A 
túlfeszített és elpattanó lanthúr. Ha a varázsló 
akaratlagosan ereszti szabadon az energiákat, a 
kitörés elmarad; az összesűrített energiáknak 

maguktól kell felszabadulniuk, mikor az akarat 
többé nem képes egybentartani összepréselt 
tömegüket. A Practica Transmutate Fiere 
eljárásának ebben a pillanatban kell 
megtörténnie, különben a hatás mérsékelt. 

Doas Fiere - Tűzszőnyeg. A szabadon 
eresztett Mana misztériuma, a természetesség 
allegóriája a mágiában. A földre döntött 
gátaktól szabad víz. 

Sanga Fiere - Tűzfal. A mások elé állított 
akadály misztériuma, a megékezés, a 
kirekesztés, a védelem mágikus allegóriája. 

Auera Fiere - Tűzaura. Az emberi 
testben áramló mágikus energia misztériuma, a 
belső erők kiterjesztétsének allegóriája. Az aura 
úgy feszül ki az emberi test körül, akár a szél 
duzzasztotta vitorla. Ha ezen erők 
megfogyatkoznak, az aura összeomlik és 
megégeti viselőjét. Aki nem maga terjeszti ki 
teste köré az aurát, nem képes uralni csak 
viselni, akár a ruháját. 
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