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Na našich cestách jsme narazili na civilizaci, která měla pozoruhodný náboženský systém.
Mají celý panteon bohů, ale místní teologové se shodují, že všechna božstva, která tito lidé uctívají,
jsou pouze vtělením praboha jménem Tekolas. Prabůh nabývá různých forem a podob, a jednotliví
uctívači si vybírají, který bůh je pro každého vhodný.
Jednou z nejstarších bohyní je Lumis. Samamůže nabývat různých podob, obyvatelé jí stavějímasivní
dřevěné chrámy a její obřady bývají dlouhé a těžkopádné.
Přírodním bohem je Lisomir. Chrámy tohoto boha stojí většinou v listnatých lesích okolo vesnic.
Uctívání tohoto boha je velmi v oblibě mezi kmenovou smetánkou a je patronem šťastných událostí
v životě domorodců.
Bohyně Darna Vemna má sice relativně starý kult, uctívači jsou ale povětšinou mladí domorodci
zejména z inteligentních vrstev. Stavějí jí honosné a zdobné chrámy, které často slouží jako komunitní
centra.
Vůbec nejrozšířenějším božstvem je bohyně Protrini. Uctívá ji téměř každý domorodec pomocí
malých přenosnýchmodel, a to i několikrát denně.
Méně častým božstvem jeWuskrel Ibruk. Kult je to prastarý, ale v současnosti již upadá, populární byl
zejména u mladých mužů a sportovců. Domorodci jej uctívali odříkáváním dlouhé monotónní
modlitby, takže se mohli modlit při práci i ve volném čase.
Zřídka se setkáme i s bohem jménem Kluspic Angej. Domorodci ho považovali za rychlého
pomocníka v nesnázích a tomu byla přizpůsobena i modlitba: byla velice rychlá, a podle vyznavačů i
účinná.
Zajímavostí jsou dvě božstva stojící na okraji panteonu. Tyto dvě mladé bohyně jsou uctívány
především těmi, kterým nevyhovuje stará náboženská hierarchie. Bohyně Harumpanacis Kalemani
drží ochrannou ruku nad těmi, kteří nechtějí být svázáni kultovními dogmaty a nabízí přímé spojení
s prabohem. Bohyně Molokvasve Pawrini je pak spíše módní záležitostí pro ty, kterým vadí vážnost
starých božstev, ale přesto jsou zbožní a považují každodenní uctívání Boha za samozřejmé.

Na našich cestách jsme narazili na civilizaci, která měla pozoruhodný náboženský systém.
Mají celý panteon bohů, ale místní teologové se shodují, že všechna božstva, která tito lidé uctívají,
jsou pouze vtělením praboha jménem Tekolas. Prabůh nabývá různých forem a podob, a jednotliví
uctívači si vybírají, který bůh je pro každého vhodný.
Jednou z nejstarších bohyní je Lumis. Samamůže nabývat různých podob, obyvatelé jí stavějímasivní
dřevěné chrámy a její obřady bývají dlouhé a těžkopádné.
Přírodním bohem je Lisomir. Chrámy tohoto boha stojí většinou v listnatých lesích okolo vesnic.
Uctívání tohoto boha je velmi v oblibě mezi kmenovou smetánkou a je patronem šťastných událostí
v životě domorodců.
Bohyně Darna Vemna má sice relativně starý kult, uctívači jsou ale povětšinou mladí domorodci
zejména z inteligentních vrstev. Stavějí jí honosné a zdobné chrámy, které často slouží jako komunitní
centra.
Vůbec nejrozšířenějším božstvem je bohyně Protrini. Uctívá ji téměř každý domorodec pomocí
malých přenosnýchmodel, a to i několikrát denně.
Méně častým božstvem jeWuskrel Ibruk. Kult je to prastarý, ale v současnosti již upadá, populární byl
zejména u mladých mužů a sportovců. Domorodci jej uctívali odříkáváním dlouhé monotónní
modlitby, takže se mohli modlit při práci i ve volném čase.
Zřídka se setkáme i s bohem jménem Kluspic Angej. Domorodci ho považovali za rychlého
pomocníka v nesnázích a tomu byla přizpůsobena i modlitba: byla velice rychlá, a podle vyznavačů i
účinná.
Zajímavostí jsou dvě božstva stojící na okraji panteonu. Tyto dvě mladé bohyně jsou uctívány
především těmi, kterým nevyhovuje stará náboženská hierarchie. Bohyně Harumpanacis Kalemani
drží ochrannou ruku nad těmi, kteří nechtějí být svázáni kultovními dogmaty a nabízí přímé spojení
s prabohem. Bohyně Molokvasve Pawrini je pak spíše módní záležitostí pro ty, kterým vadí vážnost
starých božstev, ale přesto jsou zbožní a považují každodenní uctívání Boha za samozřejmé.


