
 

 

 
 

Pyarroni varázslóbot 
Pyarroni varázslórend 

 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Pyarroni Varázsló Rend a 
Délvidék legnagyobb varázslórendje, a 
Pyarroni Eszmét magukénak valló 
varázslókat tömöríti. A Rend nyílt, 
minden 3. Tapasztalati Szintet elért 
varázsló kérheti felvételét, bármelyik 
iskolában vagy magányos mesternél is 
sajátította el a mágia tudományát. Mivel 
azonban a jelentkezőket a Rend nagy 
tudású mesterei (a Fehér Páholy 
mágusai) szigorú asztrális és mentális 
„átvilágításnak” vetik alá, csak kevesen 
felelnek meg. Főként azok, akik a lar-
dori iskolákban ill. a Rendhez tartozó 
mestertől tanultak. A próba során 
ugyanis kétséget kizáróan kifürkészik, 
egyetért-e a Rend céljaival, elfogadja-e 
törvényeit és magáénak vallja-e a 
Pyarroni Eszmét. Ha a szigorú erkölcsi 
és szellemi követelményeknek 
megfelelt, a Rend tagjává avatják és a 
Rend magisztereinek segítségével elké-
szítheti varázslóbotját. A Pyarroni 
Varázsló Rend tagja a következő 
feltételek kell megfeleljen: 
• Vallja magának a Pyarroni Eszmét, 

azaz az élet és az emberi kultúra 
védelmét. . 

• Varázslóként érje el legalább a 3. 
Tapasztalati Szintet. 

• Tartsa magát a Rend belső 
törvényeihez. 

• Asztráltestét ne fertőzze fekete 
mágia nyoma. 

• Jellemében kapjon helyet az Élet 
• Akaratereje és Intelligenciája 

legkevesebb 16 legyen. 
 

Ezen követelményeknek nem 
pusztán, a beavatásakor kell meg-
felelnie, hanem ettől fogva egész 
életén át; ha megszegi őket, kizáratik a 
Rendből. Amennyiben a már beavatott 
tag a három utolsó feltételnek nem 
felel meg; varázslóbotja, tudásának és 
Rendhez tartozásának jelképe elfordul 
tőle, többé nem képes használni azt. 
Ha Akaratereje vagy Intelligenciája 
nem közvetlenül és tartósan, hanem 
valamely varázslat vagy méreg 
közvetett hatásaként csökken, a bot 
nem fordul el tulajdonosától. 

A Pyarroni Rend minden 
varázslója maga is részt vesz botjának 
elkészítésében: a magiszterek (magas 
szintű varázslók) és mágusmesterek 
segítségével a botba foglalja okkult 
képességeit. A bot elkészítése heteket 
vesz igénybe, mely során a beavatottat 
felváltva segítik a Rend nagyjai. A bot 
nem hagyományos módon készül, ha-
nem a puszta akarat teremti meg és 
formálja ki a semmiből, pontosabban a 
Világmindenséget átható energiából. 
Ennek ellenére gyakran természetes 
eredetű botnak látszik, hiszen az 
alkotó emberi képzelet a természetből 
merít. Formája nem meghatározott, 
külseje tulajdonosának lényéből fakad, 
hiszen a bot, a varázsló lelkének és 
Zónájának szimbóluma; szimbolikus 
díszítéseiben, megmunkálásában 
minden bot tulajdonosának 
természetét, jellemét, tulajdonságait 
tükrözi. Ezáltal minden pyarroni 
varázslóbot más, mindössze a hosszuk 
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hasonló, mindegyik azonos magasság a 
tulajdonosával. 

A pyarroni varázslóbot mágikus tárgynak 
számít, holott nem sugároz mágiát. Tulajdonosa, de 
csak és kizárólag ő, a Természetes Anyag 
Mágiájával is képes hatni rá, mintha az 1. csoportba 
tartozó anyag lenne. Ennek ellenére a botot 
semmilyen fizikai hatás nem pusztíthatja el, legyen 
akár természetes, akár mágikus. A varázsló 
Személyes Aurájának elválaszthatatlan részét 
képezi, és védelmét élvezi, bármilyen messzire 
ragadják is tőle. 

A Pyarroni Rendben a varázslóbotnak jelképes 
jelentőséget tulajdonítanak. Nézetük szerint a bot 
jelképezi az egyenes tartást, a nyílt tekintetet, a 
hajlíthatatlan erkölcsöket. A bot a varázsló 
tudásának szimbolikus tengelye, lelki tartásának 
eszményképe. Mint mágikus tárgy, megtestesíti az 
Anyagi Síkon a varázsló mágikus hatalmát és annak 
fókuszát, a Zónát. . 

A Zóna a varázsló mágikus hatalmának 
kisugárzása a közvetlen környezetre; a pyarroni bot 
ezt fókuszálja, erősíti. A varázsló elméje mellett 
egyfajta második csatornát nyit a mágikus energiák-
nak. Ennek következtében a varázsló hatalma - 
mágikus értelemben - megsűrűsödi, megerősödik 
saját Zónáján belül, miképp a szikla is sűrűbb és 
keményebb a levegőnél. Mivel a bot nem önálló lény 
és, nem is a varázsló második anyagi teste, 
mindössze hatalmának (Zónájának) jelképe, ereje is 
a varázslótól függ. A bot hatalmának erőssége (E), 
minden esetben megegyezik a varázsló Tapasztalati 
Szintjével. 

Ha a bot a varázsló Zónájában van, a varázsló 
akarata - mágia tekintetében - fokozottan érvényesül 
a Zónában. Úgy is megfogalmazható, hogy saját 
Zónájában ő az Úr. A Zónáján belül minden va-
rázslat, mely akarata ellen való, csak annyival kisebb 
erőséggel (E) jön létre, amennyi a bot erősség (azaz 
a varázsló Tapasztalati Szintje). A hatás úgy 
működik, miként a Védő Varázskör, a Zónán belül 
minden mágikus hatás kisebb erősséggel - vagy 1 E 
alatt egyáltalán nem - jön létre. Ez elsősorban a 
Térmágiáknak és Szimpatikus mágiáknak vet gátat, 
mivel azok erőssége általában alacsony.  

A felerősödő Zóna minden varázslatot 
legyengít - bármely kasztba is tartozik az azt 

létrehozó varázstudó -, amennyiben a varázslat 
hatása besorolható a Védő Varázskörnél 
felsorolt mágikus hatások közé. A Védő 
Varázskörrel ellentétben ez a védő hatás nem 
csak a kívülről érkező varázsiatok ellen véd, 
hanem a Zónán belül tartózkodó va-
rázshasználók ármánya ellen is. A védelmemre 
nem szükséges Összpontosítani, az 
folyamatosan és magától létezik mindaddig, 
míg a bot a varázsló Zónáján belül található. 
Kivételt csak a varázsló saját varázslatai 
képeznek, és azon varázslatok, melyek 
létrejöttébe beleegyezik. Fontos megkötés, 
hogy a bot a varázsló saját Zónájában kell 
legyen, nem pedig valamely Zóna 
Varázsjelének közelében; ezen kívül a védő 
hatás is ,csak a varázsló saját Zónáján belül 
érvényesül, a varázsjelek körül álló Zónákban 
nem. 

A mágikus hatalom mellett a bot a 
Rendhez tartozás jelképe. Ha a varázsló 
kívánja, a bot mágikus úton - hasonlóan a 
papok Hatalom szava litániájához a Zónán 
belül mindenkiben tudatosítja, hogy a bot 
felmutatója a Rend varázslója. Az illetők 
semmilyen módon nem zárhatják ki tudatukból 
a felismerést, tudatába kerülnek az említett 
tényeknek, és tisztában lesznek a varázsló 
Jellemével is. Ezek után maguk dönthetnek, 
miként reagálnak, támogatják vagy ellene 
fordulnak, esetleg megrémülnek tőle. Persze a 
bot hatása mentálmágiával hamisítható, hiszen 
az egyszerű emberek nem tudják pontosan, mi 
miként történik? A varázsló már felismerik, 
hogy mágusi hatalommal állnak szemben, tehát 
bárki is az illető, mágusok támogatják. A Rend 
tagjai pedig egyértelműen felismerik a bot 
felmutatóját, sőt Tapasztalati Szintjét és nevét 
is megtudják. Számukra a bot hatalma nem 
hamisítható. 
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