
Stämningstext för Akt 2 i kampanjen Den Sjätte Konfluxen 

Den eviga kampen 
Den eviga kampen är en fråga om liv och död 
En väg som leder till antingen säkerhet eller undergång 

Att kämpa och segra i alla slag är inte den yttersta framgången 
Den yttersta framgången är att krossa fiendens motstånd utan att ta till vapen 

Det som säkerställer segern är att inte göra några misstag 
Med hjärtat hos Karon och Riket så gjuter du segern ur striden 

Förlita dig aldrig på fiendens oförmåga och tillkortakommanden 
Utan endast på din egen skicklighet och beredskap att bemöta dem 

Utgå inte från sannolikheten att fienden inte lyckas med sitt anfall 
Utan istället på faktumet att du gjort dina egna positioner okuvliga 

Om du känner fienden och om du känner dig själv så kommer du utan tvekan att segra 
Du kommer inte att ha något att frukta från hundra och åter hundra slag 

Om du känner dig själv men inte fienden så lider du en förlust för varje seger du når 
Om du varken känner fienden eller dig själv som kommer du utan tvekan att gå under i varje strid 

För att besegra fienden måste du dölja din styrka och uppmuntra fiendens arrogans 
För det innebär att man endast erövrar en fiende som redan låtit sig besegras 

Behandla legionärerna som dina älskade bröder och systrar 
Och de kommer att följa dig in i de mörkaste skogarna 

Generalen som avancerar utan att söka berömmelse och som retirerar utan att frukta vanära 
Generalen vars enda tanke är att skydda de Hängvina och tjäna Karon, är Rikets sanna juvel 

Den segerrike strategen söker endast striden efter att segern säkerställts 
Medan den som först strider och sedan söker efter segern är dömd att förlora 

Det är endast den som är fullt bekant med krigets ondska 
Som kan fullt förstå hur man profiterar på att föra krig 

Det har aldrig funnits ett rike som tjänat på ett utdraget krig 
Förutom Riket som byggts av krig för den heliga och eviga kampen 

- Apostel Hreich Meiran, ur boken Den eviga kampen 1941 


