Milosrdenství můry předků
Určeno pro všechny novice chrámu.

áš Řád můry předků je starobylý a vznešený. Uctíváme naše milované předky, jejichž duchové se nám
zjevují v podobě můr předků, a pečujeme o ně. Každá můra nese fjyron ducha předků. Fjyron lze volně přeložit jako "vůli
k míru". Může být pomocí písně vložen do hedvábného vlákna, které je produkováno můrami předků. Je-li z tohoto
vlákna upředena látka, na kterou se pak vyšije rodokmen správného předka, lze vytvořit oblečení, které skrývá
zázračnou moc.
Adepti našeho řádu jsou obdařeni mocí jasnozřivosti. Moudrost našich předků dokáže pomocí písně vyvolat budoucnost
do přítomnosti. Z tohoto důvodu může jedině a pouze náš řád vykládat Svitků Předků. Toto písmo je dokonce starší než
bohové, aedry i daedry. Takový náhled do vnitřního přediva skutečnosti si však žádá obrovskou daň. Každé čtení Svitků
Předků je srozumitelnější než předešlé. Každé přináší knězi delší období slepoty. Při posledním čtení dosahuje kněz
téměř naprostého pochopení obsahu svitku, ale je navždy oslepen vůči světlu v tomto světě. Už nemůže číst další svitky.
Klášter je zasvěcen službě těmto vznešeným členům našeho řádu. Nyní žijí své životy s můrami předků, které tak milují.
Jejich podzemní příbytky můrám dokonale vyhovují. Chovají tato křehká stvoření, pečují o ně a neustále jim zpívají.
Sbírají hedvábné vlákno a předou z něj role látky. Potom z této látky tkají a vyšívají do ní rodokmeny a příběhy předků,
kteří vytvořili hedvábné vlákno. Takový je jejich nový život.
Stejně, jako se oni starají o můry předků, se i my staráme o slepé mnichy. Zatímco oni pracují v temnotách, my sloužíme
na světle. Mniši potřebují vodu a jídlo. Poskytujeme jim je. Potřebují nástroje a nábytek. Poskytujeme jim je. Potřebují
utajení a anonymitu. Poskytujeme jim je. Potřebují dodavatele, kteří budou prodávat plody jejich práce. Poskytujeme
jim je.
Kdysi jsme také poskytovali ochranu. Před mnoha generacemi do našeho chrámu přišla Gudrun. Byla nedlouho před tím
oslepena vizemi budoucnosti a přinesla nové učení. Vize předků předvídaly, že se mniši budou muset sami chránit.
Neustále cvičí a trénují Gudrunino učení. Jsou mistry meče bez meče a sekyry bez sekyry.
Jako novicové se i vy budete seznamovat s učením Gudrun. Naučíte se cestu mírumilovné pěsti. Naučíte se sloužit
slepým mnichům. Naučíte se poskytovat jim, co potřebují. A až přijde čas, možná dosáhnete míru a jasnozřivosti můr
předků.
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