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ŚWIADOMI 

Język używany przez organizacje: Łacina. 

Dodatkowa informacja: Tarcze energetyczne nie mają wprowadzonego translatora łaciny. 

 

 

OPIS OGÓLNY 

Ludzie kierujący się wysoką moralnością i patriotyzmem względem swojej cywilizacji. Czują się 

odpowiedzialni za jej losy. Są niejako, można by powiedzieć, przeświadczeni o tym, że są wybrani, 

aby uratować ludzkość przed całkowitym unicestwieniem. 

Nie kierują się potrzebami materialnymi, chęcią zdobycia władzy, posłuchu czy sławy. Często są 

postrzegani jako pokorni wojownicy, którzy nie wiedzieć skąd, mają w sobie wielką siłę i możliwości, 

aby stawiać czynny opór najeźdźcy oraz ich poplecznikom. 

 

 

REKRUTACJA 

Sam przebieg rekrutacji jest owiany tajemnicą do tego stopnia, że znana jest tylko 

pewna przypowieść, która ma za zadanie spróbować chociaż trochę naświetlić ten problem. Podobno 

kandydaci na świadomych są wybierani nie tyle, co z przypadku, co z przeczucia mistrza -seniora lub 

samego mistrza-ojca. 

PRAWDOPODOBNY PRZEBIEG REKRUTACJI 

Mistrz podchodzi do starannie wybranego osobnika i po prostu pyta się, czy dana osoba nie chcę 

spróbować swoich sił jako Świadomy. Podobno nigdy nie zdarzyło się tak, aby ktoś, kto sam zgłosił się 

do któregokolwiek z mistrzów, stał się świadomym. 

 

REGUŁY/KODEKS 

Reguły i kodeks świadomych jest bardzo rygorystyczny i wymaga wiele dyscypliny od przyszłych 

rekrutów. Sam kodeks jest często zmieniany, gdy wybierany jest nowy Mistrz-Ojciec. Jednak takie 

wydarzenie zdarza się rzadko. Najczęściej zależne jest oczywiście od tego, kiedy i w jakich 

okolicznościach odejdzie sam Ojciec. 
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HIERARCHIA 

Rekrut 

- Stopień świadczący od tym, że dana osoba musi przejść trzy próby, aby stać się nowicjuszem. 

Niegodny noszenia miana Świadomego, niemający żadnych praw. 

 

Nowicjusz 

- Przyjęty oficjalnie uczeń świadomych, przechodzący szkolenia przy mistrzu, nierzadko podążający 

jakiś czas z jednym z Braci. Ma prawa do nauki oraz szkolenia się w umiejętnościach i zasadach 

działania zakonu. 

 

Brat 

- Czynni „żołnierze” świadomych. Mający prawa głosu we wszystkich sprawach związanych z 

zakonem. Ich zadanie to ciągłe kształcenie się, doskonalenie oraz niszczenie wszystkiego co zagraża 

ludzkości. 

 

Mistrz 

- Szkoli rekrutów i nowicjuszy wykonuje misje dyplomatyczne lub misje o bardzo wysokim poziomie 

trudności. Mistrzowie wybierani są z Braci, jako nagroda i ukoronowanie osiągniętych przez nich 

umiejętności. Aby osiągnąć stopień mistrza musi zwolnić się jedno z 12 miejsc określonych przed 

aktualny kodeks. 

 

Mistrz Senior 

- Wybiera rekrutów, wydaje sądy, zgody i kary na danym terenie dla wszystkich Mistrzów i Braci. 

Prawdopodobnie, według aktualnego kodeksu jest tylko sześciu takich ludzi. 

 

Mistrz Ojciec Ernest Cichy 

- Dowódca i sędzia. Mistrz i ojciec wszystkich Świadomych. On ustala reguły i prawa. Mistrza- Ojca 

wybiera się w głosowaniu wszystkich Świadomych, wyłączając z tego rekrutów i nowicjuszy. 
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TYMCZASOWA ZMIANA REGUŁY REKRUTACJI DO ZAKONU. 

 

Bracia. 

Nadchodzą ciężkie czasy. Widać to w oczach zmęczonych ludzi i bladych światłach podziemnych 

miast. Dlatego jestem zmuszony podnieść i tak rygorystyczne zasady rekrutacji nowych członków 

naszego zakonu. 

Niech będzie wiadomym, od tej chwili, że rekrutować nowych braci mogą jedynie Mistrzowie Seniorzy 

i do tego jedynie w ilości jednego rekruta na mistrza, aż do momentu, gdy ów rekrut nie przejdzie do 

nowicjatu. 

Nie możemy sobie pozwolić, aby umiejętności naszych braci zmniejszyły się ze względu na to, że jest 

za dużo nowicjuszy do przeszkolenia. Dlatego też zmieniam ilość maksymalną nowicjuszy z 

dwudziestu czterech na dwunastu. 

Wiem, że śmierć każdego z naszych braci to straszliwy cios dla zakonu i powinniśmy cały czas mieć 

przypływ nowych rekrutów, ale będzie jeszcze więcej śmierci, gdy nasze szkolenia obniżą swój poziom 

tylko dlatego, że mistrzowie będą musieli zajmować się wieloma uczniami naraz. 

Nie możemy do tego dopuścić. 

Niech każdy brat, który otrzyma to powiadomienie, przekaże je dalej. Jeżeli nie w egzemplarzu 

pisemnym to ustnym. 

 

Bez strachu Bracia! 

 

Wasz Mistrz Ojciec 

Ernest Cichy 

 


