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CONCEITOS

Representam diferentes formas de ativismo diante de situações que
ameaçam o meio ambiente, a justiça social, a diversidade cultural e a
viabilidade econômica. Um curupira poderia usar seus poderes para
fazer com que os operários se percam na floresta, um saci pode fazer
com que as chaves de ignição dos tratores sumam, uma iara pode cegar
temporariamente os executivos envolvidos com a decisão de derrubar a
mata. Esses são ativismos MÁGICOS.
Para essas personagens a magia é real usada para fazer efeitos
“mundanos” que poderiam ocorrer normalmente, como ter muita sorte, ou
efeitos “fantásticos” que desafiam a visão mundana da realidade, como
respirar debaixo da água. Elas conseguem se ocultar porque os efeitos
fantásticos raramente são grandiosos e por isso normalmente não são
percebidos, ou então são racionalizados, pelas pessoas não usuárias
de magia.
Nesta aventura-solo, são geradas personagens que se tornam seres
mágicos por meio de um elo com um espírito.
Para aprender e usar seus poderes, além dos conhecimentos específicos
de cada conceito, o/a usuário/a escolhe um PERFIL e adquire a
COMPETÊNCIA MÁGICA conforme a tabela:
\/ Competências | Perfis >
Física (FIS)
Pontos de Saúde (PS)
Intelectual (INT)
Social (SOC)
Mágica (MAG)
Poder Mágico (PM)

COMPETITIVO COOPERATIVO
1
1
11
11
1
1
1
2
3
2
6
6

ISOLACIONISTA
1
11
2
1
2
6

REBELDE
1
11
2 ou 1
1 ou 2
2
6

Todos começam com 6 pontos de Poder Mágico (PM), que resultam
da soma dos pontos de todas as competências. Conforme aumentam
as competências, aumentam os pontos de Poder Mágico. Caso queira
aumentar os pontos de PM sem aumentar a competência, o/a jogador/a
pode gastar tantos XP quanto o valor desejado de PM (de 6 para 7,
7 pontos de XP). Quando todas as competências chegarem a 6 e os
pontos de PM a 24, só será possível aumentá-los com tantos XP quanto
cada valor até o desejado (por exemplo de 24 para 26: 24 + 25 + 26 = 75
XP). Para resolver ações mágicas, utiliza-se a tabela a seguir:
Nível
Dificuldade
Custo de PM*
Duração
Alvos
Preparo**

HaBiLitado
6a9
3 pontos
resultado em rodadas
1
imediato

eXPerienTe
10 a 12
6 pontos
resultado em horas
resultado
1 hora

PeRiTo
13 e 15
12 pontos
resultado em semanas
à escolha
24 horas

*Recuperação: somente na Forma Mística e no seu habitat natural; no. de horas =
resultado de teste de Competência Mágica (MAG).
**”Duração: resultado” calculado a partir de fácil da seguinte forma: resultado fácil – feitiço
dura 1 rodada; resultado médio – feitiço dura 2 rodas; resultado difícil – resultado dura 3
rodadas, e assim por diante. A mesma lógica se aplica nos níveis seguintes apenas se
substituindo “rodadas” por “horas” ou “semanas”.
***Abrangência: resultado como na duração.

OS ESPÍRITOS MENSAGEIROS
São espíritos ligados aos repertórios simbólicos e religiosos de diversas
culturas, com suas várias denominações: anjos, avatares, entidades, báras
e erês, valquírias etc. Esses espíritos se manifestam de duas maneiras: por
meio de incorporação ou de transe mediúnicos, de acordo com as regras
teológicas a que estão submetidos, mas há duas correntes principais:
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>>Manifestação por INCORPORAÇÃO mediúnica. Nesse caso um ser
humano permite que o espírito mensageiro se manifeste por meio
dele ou dela, podendo então atuar no plano físico. Esse é o caso das
Entidades ligadas às religiões de matriz afro-brasileira, bem como
espíritos ligados aos mitos do Egito Antigo.
>>Manifestação por TRANSE mediúnico. Nesse caso a pessoa manifesta
uma força sobrenatural que ela possui dentre si. Durante o transe ela
pode usar dons que correspondem a poderes mágicos. Esse é o caso de
espíritos com origem nos mitos greco-romana (como a pitonisa de Delfos),
judaico-cristãos (êxtase de stigmatas que fazem curas com as mãos) e das
manifestações de Orixás no Candomblé.
Deste modo, é fundamental para esses espíritos que haja diversidade
cultural e igualdade social, pois em sociedades autoritárias e homogêneas
eles não conseguem se manifestar, vão progressivamente sendo
esquecidos e correm o risco de desaparecerem. Seja qual for sua origem
cultural, esses espíritos compartilham esferas de ação que representam
seus dons. Os dons são distribuídos por estas esferas genéricas de ação
(natural e humana), que cada espírito individualiza de acordo com a
bagagem cultural e o perfil do/a médium.
Esses espíritos também impõem a seus médiuns regras e missões
claras, que variam de acordo com suas filiações teológicas. Por exemplo,
espíritos curandeiros tenderão a exigir trabalho de caridade do/a médium;
espíritos combatentes tenderão a exigir de seus mediuns ações políticas
ativas; e essim por diante.
Recuperam seus pontos de Poder Mágico somente em local considerado
sagrado pelos seus preceitos religiosos (templo, natureza, ou algum local
especialmente escolhido para isso) e realizando os devidos ritos religiosos.
Todos esses saberes se manifestam nos CONHECIMENTOS RELIGIÃO,
que o/a médium deve ter.
Ao se descobrir como canal de um espírito mensageiro, o/a médium
adquire a COMPETÊNCIA MÁGICA (MAG) de acordo com seu Perfi. O/a
médium pode realizar os dons mágicos do espírito fora do estado de
incorporação ou transe gastando os devidos pontos de Poder Mágico
(PM), de acordo com seu nível na Competência Mágica (MAG), conforme
demonstrado na tabela de Resolução de Ações Mágicas.
IMPORTANTE: somente em transe ou incorporação e em seu local
sagrado, os espíritos mensageiros podem realizar seus dons sem gastar
Poder Mágico (PM).
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INCORPORAÇÃO MEDIÚNICA
O espírito mensageiro desencarnado atua como um guia do/a médium,
permanecendo próximo e acessível por meio de comunicação astral. Para
realizar seus dons mágicos, o espírito deve tomar emprestado o corpo
do/a médium, cujo próprio espírito entra em estado de semiconsciência.
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Para conseguir incorporar o espírito, o/a médium deve fazer um teste de
Competência Mágica (MAG) de acordo com seu nível, gastando apenas
os pontos de Poder Mágico (PM) necessários. Uma vez bem sucedido/a
nesse teste, o/a médium não gasta pontos de Poder Mágico para realizar
os dons, pois o espírito guia fornece seu poder, enquanto durar o efeito.
Veja a tabela de Funcionamento da Magia.
Neste estado pessoas com Competência Mágica (MAG) são capazes de
ver a forma do espírito guia sobreposta à forma corporal do/a médium.
Caso o espírito guia e o/a médium tenham alguma desavença teológica
ou ideológica, o espírito guia se afasta e o pacto se desfaz.
TRANSE MEDIÚNICO
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O espírito mensageiro encarna num corpo humano e manifesta seus
dons por meio de transe semiconsciente.
Para conseguir entrar em transe, o/a médium deve fazer um teste de
Competência Mágica (MAG) de acordo com seu nível, gastando apenas os
pontos de Poder Mágico (PM) necessários. Uma vez bem sucedido/a nesse
teste, o/a médium não gasta pontos de Poder Mágico para realizar os dons,
enquanto durar o efeito. Veja a tabela de Resolução de Ações Mágicas.
Neste estado, pessoas com Competência Mágica (MAG), são capazes
de ver o/a médium com características do espírito mensageiro (asas,
roupas, etc); caso o/a médium apresente comportamentos incompatíveis
com os preceitos teológicos ou ideológicos do espírito ou da divindade
representada pelo espírito mensageiro, este pára de se manifestar,
entrando em estado dormente até o fim da encarnação.
PODERES: OS EFEITOS MÁGICOS
Todos os espíritos mensageiros têm o efeito de PROJEÇÃO ASTRAL,
para se comunicarem com outros espíritos e pessoas vivas, e viajarem
por outros planos de existência.
Vejamos agora os poderes específicos dos espíritos mensageiros de
acordo com suas esferas de ação.

ESPÍRITOS COMBATENTES: atuam nas ações humanas de conflito
(guerras, julgamentos, competições) e nos aspectos intempestivos da
natureza (tempestades, terremotos, erupções). Efeitos:
Psicocinese: manipulação de um tipo de energia e de sua fonte (calor,
cinética, elétrica etc) OU Transmutação: manipulação de um tipo de
matéria inanimada (líquidos, minerais, polímeros etc).
Empatia: manipulação de emoções.
ESPÍRITOS PROVEDORES: atuam nas ações humanas de
solidariedade (medicina, psicologia, caridade) e nos aspectos
construtivos da natureza (fertilidade, crescimento). Efeitos:
Esconjuração: detecção e quebra de outros efeitos mágicos.
Vitalidade: diagnóstico e tratamento de ferimentos e doenças.
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ESPÍRITOS REVELADORES: atuam nas ações humanas
de criatividade (artes, ciências, tecnologias) e nos aspectos
transformadores da natureza (adaptações, evolução, morte). Efeitos:
Cognição: clarividências, sonhos, clariaudiências, psicografias.
Sincronicidade: manipulação de eventos, sorte e azar; causa - e efeito.
ESPÍRITOS NEGOCIADORES: atuam nas ações humanas de
negociação (diplomacia, mediação de conflitos, comércio, trapaças,
brincadeiras, comunicação) e nas dualidades da natureza (luz/sombra,
noite/dia, caos/ordem). Efeitos:
Conjuração: convocação de outros espíritos para troca de favores.
Ilusão: manipulação de sentidos.
EFEITOS MÁGICOS
>>Cognição: teste relativo à dificuldade do nível; clarividência,
clariaudiência, presságios, sonhos, etc, do presente, passado ou
futuro; distância física e temporal aumentam a dificuldade.
>>Conjuração: teste comparativo com competência do alvo; invocação
de espíritos e troca de favores, incorporação e materialização de
entidades não-carnais, permitindo ao usuário chegar aos outros efeitos
através do espírito invocado. As exigências dos espíritos são as mais
variadas e podem ficar a critério da/o Mestre.
>>Empatia: teste comparativo com competência do alvo; manipulação
mental, desde a detecção de pensamentos, sentimentos e emoções
até comunicação mental direta e projeção empática, por auto-sugestão;
nos níveis mais altos, permite alteração de padrões mentais, como
programação de memórias, traumas, repressões e desejos.
>>Esconjuração: teste relativo à dificuldade do nível ou comparativo com
competência do alvo; remoção de feitiços e esconjuração de entidades
e possessões não-carnais; necessita contato direto.
>>Ilusão: teste comparativo com competência do alvo; manipulação
sensorial fisiológica, incluindo ilusões sensitivas e alucinações.
>>Projeção Astral: teste relativo à dificuldade do nível; capacidade de sair
do corpo na forma astral, desde a simples visão do plano astral até
a viagem astral; o corpo físico fica inconsciente, e o corpo astral não
pode agir diretamente no plano físico, apesar de poder se comunicar.
>>Psicocinese: teste relativo à dificuldade do nível ou comparativo com
competência do alvo; manipulação de energia cinética, ou de ação,
desde a simples detecção de movimentos até levitação e teletransporte.
>>Sincronicidade: teste relativo à dificuldade do nível; manipulação
de coincidências e de destino, baseada em auto-sugestão, como
maldições ou bênçãos, pragas, maus-olhados etc; proteção mística
contra magia, possessão, e em níveis mais elevados, contra danos

físicos.
>>Transmutação: teste relativo à dificuldade do nível; manipulação
de matéria inanimada e energias, desde a forma até a composição
química e propriedades físicas; inclui a manipulação dos quatro
elementos alquímicos (fogo, terra, água e ar).

intoxicações, ferimentos, etc, desde a diagnose até cura completa ou
morte.
Para ver os poderes de seres mágicos específicos, consulte o Baralho
de Formas Místicas disponível em http://www.historias.interativas.nom
br/incorporais/pdfs/edeformasmisticas.pdf
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>>Vitalidade: teste comparativo com competência do alvo ou relativo à
dificuldade do nível; alteração de matéria animada, humana, vegetal
ou animal, incluindo mudar de forma, curar ou provocar doenças,
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