
 

Rhealis religion 

Præster : Rhealis forkyndere 

Menige : Rhealis tilbedere / Rhealis aspiranter. For at tilkendegive at de er Rhealis tilbedere vil 

aspiranterne under et kirkerite blive ophøjet til Rhealis tilbedere. under ritet får de Ambrosia/dæmon 

blod og bliver “branded” med Rhealis mærket. (Hvis de allerede har fået Ambrosiaen/dæmon blodet 

kan det kræves at de udfører en anden gerning for at få adgang til Ambrosian/dæmon blodet igen.) 

Gudinden/Dæmonen: Rhealis. Gudinden/dæmonen kaldes Rhealis. 

Gudinden/Dæmonen står for selvrealisering, magt, styrke, skønhed, overlevelse og hamskifte.  

Ledere:  

Kardinalen: Den åndelige/Spirituelle leder. leder den magiske del af Religionen, overhovedet for 

magikerne  

Den udvalgte: Den krigeriske leder, en leder over de våbenfører del af tilbederne.  

Præsten: Båndet mellem de andre ledere, en som der taler med Rhealis og bringer ordet videre. 

Formål : Religionen bygger på at opnå og tilbede den ultimative skønhed. Det er et evigt mål for 

religionen at få så mange til at indse og slutte op om det. Religionen  

Styrke, magt og tilbedere er skønhed i religionens øjne. ”Vid dig bedre end de andre og stol kun på 

dig selv og dine ordensbrødre” dette er et af religionens mantra. “Styrke og skønhed” er et form for 

farvel/ hilsen der bliver brugt i kirken. 

 

 

 

Farvekode: Rød 

Symbol: 

 

 

 

 

Exsyps’en 

Religionen besidder en hellig samling skrifter om deres oprettelse den kaldes for Exsyps.  

Exsyps'en kommer af det græske ord "exýpsosi" som betyder ophøjelse. 

 

Ambrosia: 

Ambrosia er et andet navn for Rhealis blod. Det giver hendes følgere ekstra styrke, men en kraftig 

afhængighed og en lyst til at blive stærkere og bedre. 

Gudinden/Dæmonen (Rhealis) kan fremstille dette narkotikum (Ambrosia), det er dog sådan at 

præsten har fået skænket et relikvie der kan fremstille ambrosiaen, så de kan udfører deres mission i 

skovpasset. 

Dette stof ”hjælper” folk til at indse den sande vej og giver dem skønhed.  

Stoffet ændre tilbedernes personlighed. En tilbeder der tager stoffet vil bliver mere og mere: 

Selvsikker og skøn, forbundet til sine indre følelser som religionen frembringer.  

Disse karaktertræk vil blive mere og mere udpræget jo mere tilbederen tager af stoffet. Tilbederen der 

tager stoffet kan godt se at andre der tager stoffet ændre sig.  

 


