Skorpió Fôpap
„Az Okkultista”

Minden hívő retteg, ha a Skorpió Főpap szemébe kell
néznie. Eme sötét kisugárzású, mágikus képességű Főpap előtt semmi sem maradhat titokban. A hozzá forduló híveknek segít az elmélyülésben és bátran szembeszállni
a veszélyekkel. Senkit sem kímél, amíg fel nem fedi a
tabukat és a rejtett igazságokat. (Okkult jellegzetesség.)
Ritkán tart prédikációt, akkor is inkább szúrós, manipuláló, vesébe találó célzásaival borzolja a kedélyeket.
Legkedveltebb elfoglaltsága a gyóntatás, ami a hívek
számára felér egy élveboncolással. Ő maga összes titkát
elrejti az általa létesített altemplomba, ahol csontvázakat és tiltott mágikus eszközöket tart szép számmal.
Aki ki akarja fürkészni a Skorpió Főpap titkait, annak
le kell ereszkednie az altemplom (a tudatalatti) sötét birodalmába. Vallása el is fajulhat, ha a mágikus lelki
hatalom és a függőségek megszállottsággá válnak, és az
okkult eszme hívei játékszerként tekintenek más emberek lelkére.

Víz Fôpapok

Rák Fôpap

Halak Fôpap

A jóságos Rák Főpap plébániája gyermekzsivajtól hangos. Maga neveli és eteti a szegény árvákat, és mindegyikről sajátjaként gondoskodik. Egész családok bejáratosak a háza tájára; lélekben maga is részt vesz az életükben. A kóbor állatokat is befogadja és odaadón gondozza. Vallásának középpontjában az érzelmi kötődés, a
család és a hagyományőrzés áll. A hozzá fordulóknak segít megbirkózni érzelmeikkel és elmélyíteni a kapcsolataikat. Miséi elsősorban a családoknak szólnak, prédikációit mindig fantáziadús mesékbe burkolva adja át közönségének. (A romantikus költők hitvallása.) Gyakran
mesél saját gyermekkoráról, amelyet mintha szintén egy
varázslatos, meseszerű világban töltött volna el. Számára
hívei egy hatalmas családot jelentenek, akikkel közösen
védelmezik egymást a világ durvaságaitól. Ha nyájának
véd- és dacszövetsége gyengülni látszik, kétségbeesés
lesz úrrá rajta. Mindenféle lelki eszközökkel (pl. zsarolással) igyekszik menteni, ami menthető.
/A Főpap erőben van ebben a jegyben./

A Halak Főpap nem törődik azzal, hogy a templom falai
repedeznek, hogy ósdi reverendája lefoszlik róla, vagy
hogy a süvegét molyok rágják szét. Alázatos szívvel viseli
az idő múlásának nyomait, ahogy a szegénységet is, mert
tudja, hogy az Örök Élet, a Hit és az Egyetemes Szeretet
mind a szívben lakoznak, nem pedig egy dohos templomban. Hittételei: az együttérzés, a felebaráti szeretet és
az önfeláldozás. (Mint az őskereszténységben.) Kinyitja
a hozzá forduló hívek „harmadik szemét” a földöntúli igazságokra, és segít nekik a mindent felölelő szeretet kibontakoztatásában. Nyáját megtanítja arra, hogyan hozzanak
áldozatokat másokért. Természetesen ezt is túlzásba lehet vinni: a szélsőséges önfeláldozás „messiás-komplexushoz” vezethet, ha pedig valaki átmenetileg sem képes
bezárni a spirituális dimenziókhoz vezető kapukat, egy
idő után csak elveszetten bolyong a valóságban. Ennek a
Főpapnak azt kell hirdetnie, hogy az isteni intuíció kellő
tudatosság mellett a legcsodálatosabb gyógyforrás.
/A Főpap uralomban van ebben a jegyben./

„A Lelkipásztor”
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„A Szerzetes”
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