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Úvod do praktického očarování 
 
napsal Sergius Turrianus 
 

čenci z Magické univerzity pozdvihli očarování na úroveň umělecké tvorby. Některé jemné nuance tohoto 
umění byly bohužel ztraceny během rabování Císařského Města. O všechny znalosti jsme však nepřišli. Toto je pouze 
základní skriptum pro studenty univerzity v Ledohradu. 
 
Aby mohl očarovat zbraň nebo část zbroje, musí mág nejprve nastudovat příslušné kouzlo. Je to silně individuální 
záležitost. Kouzla pro očarování si mágové nemohou jednoduše předávat mezi sebou. Je jim třeba porozumět na 
základní úrovni, čehož lze dosáhnout pouze tak, že mág očarovanou věc zničí a absorbuje její kouzlo, aby tak pronikl k 
jeho podstatě. 
 
Právě k tomuto účelu slouží magický očarovávač. Stačí vložit očarovaný předmět do zařízení a oslabit jej soustředěnou 
vůlí. Mág vstřebá uvolněné kouzlo a načerpá z něj znalosti o tom, jak byl daný typ očarování vytvořen. Nevyhnutelným 
důsledkem tohoto procesu je však naprosté zničení očarovaného předmětu. 
 
Předmětu, který už byl očarován, nelze očarování navýšit - proto si pečlivě vyberte kouzlo, až si budete očarovávat zbraň 
nebo přilbu. Než kouzlo sešlete, zkontrolujte si, že máte dostatečně nabitý kámen duše. Předmět i kámen duše vložte do 
magického očarovávače a soustřeďte se na zaklínadlo. Zařízení spojí kouzlo a předmět dohromady a vytvoří očarovanou 
zbraň nebo zbroj. 
 
Očarování zbroje je trvalé a kouzlo není třeba nabíjet ani mu dodávat sílu. Proč tomu tak je, není známo. Někteří 
kolegové z univerzity tvrdí, že ten, kdo zbroj nosí, jí předává malé množství své vlastní energie, a tím udržuje kouzlo, 
kterým je očarovaná. Jiní jednoduše říkají, že Magnus tomu tak chtěl, a proto to funguje právě tímto způsobem. Bez 
ohledu na důvod však můžeme s jistotou říci, že se očarovaná zbroj nebo oblečení nikdy neobnosí a kouzlo se nevyčerpá. 
 
Očarování zbraní, to je něco jiného. Zbraně pomalu spotřebovávají duševní energii, dokud se úplně nevyčerpá. Kouzlo na 
nich zůstane, ale je třeba použít nabitý kámen duše a doplnit z něj zbraní duševní energii. Možná je to způsobeno 
ničivou povahou očarovnání zbraně, která způsobuje, že se kouzlo vyčerpá. Existuje zajímavá teorie, podle které malé 
množství duševní energie uniká do těla obětí, které jsou zbraní zraněny. Pro studenty základního kursu očarování je 
tento důvod nepodstatný. 
 
Zpočátku budete mít pocit, že očarování vyžaduje spoustu duševní energie. Až získáte víc zručnosti a zkušeností, můžete 
dosáhnout stejného účinku se stále menším množstvím duševní energie. Projděte si proto pečlivě jednotlivá cvičení a 
řiďte se pokyny vyučujících mistrů magických umění. 
 
  


