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A Pszi-mester 
Annak idején az Új Tekercsekben jelent meg a Pszi-mester saját bevallása szerint is hiányos leírása, ami egy 

sokat ígérő kaszt lehetőségét mutatta be a játékosoknak. Ennek ellenére a mérsékelten sikeres D20 Alapkönyvön 
kívül mégsem történt azóta kísérlet a hiány pótlására. Azt gondolom, hogy a Pszi-mester – igazán élvezetes 
játéklehetőséget kínáló karaktertípus lévén – ennél többet érdemel, ezért kísérletet tettem rá, hogy az Új 
Tekercsek rendszeréből az Első Törvénykönyv szabályrendszerének keretei közé illesszem, valamint a Siopa-
rendszerű Pszi kidolgozásával a játékra és a neki szánt szerep betöltésére alkalmassá tegyem. Ennek 
szellemében az alábbiakban a kaszt teljes, hiánytalan leírása olvasható.  

   

Egy viszonylag újabb keletű, kevéssé elterjedt 
kaszt a Pszi-mester. Története mindössze két 
évszázados: a kizárólagosan Pszi alkalmazásokat 
oktató, különleges felkészítést biztosító iskolát P.sz. 
3432-ben hozták létre Pyarronban. Alapítását maga a 
Legfőbb Papi Szék rendelte el és bízta Artemius 
Horna del Akkára, a pyarroni Titkos Testőrség 
vezetőjére. 

Valójában már az iskola ötlete is Horna del 
Akkától származott, aki fél évszázadon keresztül 
küzdött azért, hogy az irányítása alatt álló testőrség 
tagjai számára a lehető legjobb kiképzést 
biztosíthassa. 

Köztudomású, hogy a pyarroni diplomácia igen 
aktív – különleges megbízottai, küldöttei majd 
mindenütt megtalálhatóak és gyakorta roppant 
kényes ügyekben is képviselniük, érvényesíteniük 
kell az Államszövetség érdekeit. Feladatuk még 
abban az esetben sem mindig veszélytelen, ha 
szolgálatteljesítésük helyén hivatalosan tiszteletben  
tartják a követi sérthetetlenség elvét, ráadásul 
számtalanszor megtörténik, hogy civilizálatlan, fél- 
vad népcsoportokkal, vagy a világra fittyet hányó 
kényurakkal kerülnek szembe, akiknél még szokás- 

ban van a „rossz hír hozójának karóba húzása”. A 
különböző rendű és rangú követek éppen ezért – ha 
tehetik – népes kísérettel járnak, melybe 
természetesen beletartoznak a személyes 
biztonságukat szavatoló testőrök is. Ezek a 
fegyverforgatók általában valamelyik 
fejvadászklánnál nevelkednek, Pyarron legjobb harci 
kiképzése mellett elsajátítják a pusztakezes harc 
fortélyait is, – majd a feltétlen hűséget biztosító 
mágikus kondicionálás után állnak szolgálatba.  

A pyarroni Titkos Testőrség tagjai az 
Államszövetség legmagasabb rangú, legjobban 
képzett – éppen ezért leginkább féltett és megbecsült 
– diplomatáit hivatottak védeni úgy, hogy erről a 
védelemről a külvilág lehetőleg ne szerezzen 
tudomást. Ezek a különlegesen felkészített testőrök 
 az álcázás nagymesterei: a követi kíséretben 
írnokként, titkárként, inasként, olykor szeretőként 
szerepelnek, valódi feladatukat gyakran védencük is 
csak a veszély pillanatában ismeri fel, amikor a leg- 
nagyobb kavarodás közepette észreveszi, hogy 
addig tunyának tűnő inasa lenyűgöző pusztakezes 
harcosnak bizonyul, vagy, hogy butácska szeretője 

olyan mágikus praktikákat használ, amelyek ismere- 
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te még egy lar-dori magiszternek is becsületére 
válna. Elvégre ha az ellenség nem ismeri a testőr 
személyét, nem is tud készülni a fellépésére, nem áll 
módjában tervet kovácsolni a kiiktatására. 
Számtalanszor bevált ez a stratégia, a Titkos 
Testőrség óriási elismerést vívott ki, s a Fehér Páholy 
tanácsülésein a szervezet első emberének szava 
egyre nagyobb súllyal esett latba. 

Így történt, hogy a – jelentős hatalommal járó – 
rendfőnöki rang egyre kívánatosabbá vált, s 
megszerzése intrikák, politikai alkuk tárgya lett. A 
szigorúan rátermettség, hozzáértés alapján 
választott vezetőket a P.Sz. 3360-as évektől kezdve 
ügyesen helyezkedő tanácsurak váltották fel, akik a 
Testőrség irányításában nem a feladatot, hanem az 
érvényesülés lehetőségét látták. A kialakult helyzet  
természetesen megbosszulta magát: a kiképzés 
színvonala egyre csökkent, és a szervezet nemcsak a 
változó diplomáciai szokásokban rejlő kihívásoknak, 
hanem eredeti célkitűzéseinek sem tudott 
megfelelni. 

A P.Sz. XXXIV. század végére a Titkos 
Testőrséget kudarcok sorozata érte – a mentál- és 
asztrálmágia rohamos térhódítása, a szabad klánok 
(olyan fejvadászklánok, akik egyetlen birodalomnak 
sem kötelezték el magukat, hanem megfelelő 
fizetség ellenében bárki szolgálatába álltak) 
megjelenése mellet, a testőrök gyenge felkészültsége 
okozta valahányat. Miután P.Sz. 3394 és 3395 között 
egyetlen év leforgása alatt az Államszövetség nyolc 
nagykövetét gyilkolták meg küldetésük során, ötöt 
pedig váltságdíjért raboltak el, az állapotok 
tarthatatlanná váltak. A rajta esett sérelmeket 
Pyarron természetesen kegyetlenül megtorolta, 
azonban a diplomácia lehetőségei egyre szűkültek: 
az állandóan szinte kisebb hadsereggel járó követek 
félelmet keltettek olyankor is, amikor a bizalom lett 
volna a kívánatos. Az egykor híresen stílusos és 
magabiztos, a legkritikusabb helyzeteket is könnyed 
eleganciával, bámulatos hidegvérrel megoldó 
pyarroni tárgyalási stílus a múltba veszett – ezért a 
követek is mind ritkábban tudtak csak célt érni, s az 
Államszövetség tucatnyi városállamban, 
hercegségben veszítette el befolyását. 

A folyvást súlyosbodó helyzet miatt a Papi Szék 
a diplomáciai testület átszervezése mellett döntött, 
és a nagykövetek többségének lecserélésén túl – 
megalakulása óta először – a Titkos Testőrség 
rendfőnökét is leváltották. 

Az új rendfőnök Artemius Horna del Akka lett, 
egy középnemesi család leszármazottja, aki 
viszonylag fiatal kora ellenére már bizonyította 
rátermettségét: stratégiai tanácsadóként és a városi  
gerillaharc szakértőjeként a pyarroni 
titkosszolgálatnak dolgozott, és nevéhez fűződött a  
Fű útja ellen intézett több sikeres támadás 
megszervezése is. 

Horna del Akka a rábízott feladatban – az óriási 
megtiszteltetésen kívül – élete nagy kihívását látta 
meg. Szervezőzsenije már ekkor kitűnt: hónapok 
alatt felmérte a kialakult helyzetet, meglátta a bajok 
fő forrását és a kinevezését követő év végére 
gyökeresen átalakította a Titkos Testőrséget. A nagy 
múltú szervezet lassan kezdett újra felnőni a 
feladatához, del Akka azonban nem elégedett meg 
ennyivel. 

Legnagyobb problémájának azt tekintette, hogy 
azokban a különösen veszélyes helyzetekben, 
amikor a követ legfeljebb másodmagával, 
fegyvertelenül kénytelen tárgyalóasztalhoz ülni, ki 
van szolgáltatva vendéglátójának, mert egyetlen 
testőr sem lehet képzett a mágiahasználatban és a 
pusztakezes harcban egyformán kielégítő 
mértékben. Márpedig gyakran még ez az ideális ál- 
lapot is elégtelennek bizonyulhat: jó néhányszor 
előfordul, hogy a tárgyalás sajátosságai folytán a 
fogadóterem ajtajában különböző hagyományokra, 
törvényekre hivatkozva elveszik a fegyvereket, míg 
odabent óriási hatalmú védővarázslatok 
akadályozzák a mágikus tevékenységet, amelyek 
kikerülésére csak a házigazda varázslói képesek. 
Ilyenkor csekély segítség a követi testőr pusztakezes 
harcban szerzett jártassága: a túlerő és az ellenséges 
mágiahasználók – még ha jelentős véráldozat árán is 
– győzedelmeskedhetnek. Különösen 
veszedelmesnek ítélte del Akka a mentál- és 
asztrálmágiát, melyek segítségével nemcsak a testőr 
tehető ártalmatlanná, de a követet is olyan 
megállapodás szentesítésére vehetik rá, ami 
ellenkezik az Államszövetség érdekeivel. 

Hosszú évek teltek el a probléma kutatásával – 
eleinte különböző varázstárgyak és mágikus 
tetoválások alkalmazásával kísérletezett –, míg 
végül a Pszi-energiák kiaknázásában talált a 
megoldásra. Elképzeléseit kezdetben 
fenntartásokkal fogadták megvalósíthatatlanságuk 
okán, Horna del Akka viszont nem tágított. Minden 
befolyását latba vetve kijárta a Papi Széknél, hogy a 
Fehér Páholy legnagyobb mesterei foglalkozzanak a 
kérdéssel, s miután meggyőzte a feladat 
fontosságáról Arcus Siopát, a Pszi tudományának 
Ynev szerte legelismertebb lángelméjét, már nyert 
ügye volt. Így is közel húsz évbe telt, mire del Akka 
számára elfogadható – nem csupán elméleti, hanem 
oktatható gyakorlati – megoldások születtek. A 
végeredmény azonban fényesen igazolta a 
rendfőnök igazát: az új Pszi alkalmazások minden 
várakozást túlszárnyaltak, és olyan fegyvert adtak a 
Titkos Testőrség kezébe, amiről mindezidáig 
álmodni sem mertek. 

Igaz, az új tanok elsajátításai minden elképzelést 
felülmúlóan nehéznek bizonyultak, ráadásul olyan 
adottságokat igényeltek, amilyennel jó, ha minden 
tízezer emberből egy rendelkezik, de Artemius Hor- 
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na del Akkát ezek a körülmények egy cseppet sem 
zavarták. Az Államszövetség hatalmas, sokan 
lakják, van honnan válogatni a tehetséges 
gyermekeket. Mert valóban, nem elegendő a 
született tehetség, még a legjobb adottságú 
emberporontynak is huszonöt évébe telik, mire 
megtanulja a Pszi használatának új módszerét. 

P.Sz. 3432-ben megnyitotta első évfolyamát a 
Titkos Testőrség oktatóközpontjában az új iskola, 
hogy – ahogyan del Akka elnevezte őket – Pszi-
mestereket neveljen. Az akkor kiválasztott 
tizennyolc gyerek – tizenegy fiú és hét lány – 
huszonöt hosszú, fáradságos év múlva lépett 
szolgálatba, az akkor már nyolcvan évnél is idősebb 
rendfőnök legnagyobb büszkeségére. 

Horna del Akka álma mindenben megvalósult: a 
Titkos Testőrség Pszi-mestereinek nem volt 
szüksége fegyverekre, vagy harci tudásra, hogy 
hatékonyan védhessék Pyarron követeit, nem 
zavarták őket a manacsapdák, a hatalmas erejű 
védőmágiák, s ellenükben még a legnagyobb 
hatalmú, legképzettebb varázsló is csak csekély 
eséllyel próbálkozhatott mentális, vagy asztrális 
mágia használatával. Ámbár speciális diszciplínáik 
java részét arra fejlesztették ki, hogy hathatós 
védelmet biztosíthassanak akár a hideg acél, akár a 
varázslatok ellenében, mindazonáltal veszedelmes 
ellenfeleknek bizonyulnak, ha ellentámadásba 
lendülnek – képességeik végeredmény tekintetében 
akármelyik fejvadászéval felveszik a versenyt.  

  Hála a Pszi-mesterek megjelenésének, a Titkos 
Testőrség hamarosan minden idők egyik 
legrejtélyesebbnek és leghíresebbnek tartott 
szervezetévé vált, tagjai köré legendákat szőttek és a 
pyarroni diplomaták nemcsak tekintélyüket 
szerezték maradéktalanul vissza, de nagyobb 
oltalomban érezhették magukat, mint azelőtt 
bármikor.  
Elképesztő történetek, híresztelések kaptak szárnyra 
az Államszövetség testőreiről, a mendemondák 
pedig megtették hatásukat: ritkaságszámba megy, 
hogy bárkinek eszébe jusson ujjat húzni egy 

pyarroni követtel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Természetesen az új tudás majd’ minden hatalom 
érdeklődését felkeltette. Az ynevi uralkodók nagy 
része szinte bármit megadott volna, hogy saját Pszi-
mester legyen a testőre, a különböző 
fejvadászklánok pedig leginkább az „ismerd meg 
magadat, félig már győztél – ismerd az ellenfeled, és  
tiéd a győzelem” alapszabály jegyében akartak a 
Pszi-mesterek közelébe férkőzni. 

Pyarron azonban egészen a dúlásig sikeresen 
megőrizte titkát. Ó-Pyarron pusztulásával a Titkos 
Testőrség tagjainak, tanárainak jelentős része is 
odaveszett, így fordulhatott elő, hogy mikor ismét 
felépítették a rendházat az új fővárosban, a 
tanítványok kiválasztásában kevesebb 
körültekintéssel jártak el. Bizonyosan tudjuk, hogy 
mind a Via Sheen-i embervadászklánnak, mind 
pedig a toroni Ikreknek sikerült egy-egy gyermeket 
bejuttatni a Pszi-mestereket képző iskola falai közé, 
akik miután maradéktalanul elsajátították a 
módszert, hazaszöktek megbízóikhoz. Ugyancsak 
híre kelt, hogy három képzett Pszi-mester is 
összekülönbözött Tamrad Viodo rendfőnökkel, aki a 
P.Sz. 3690-es esztendőktől vezetője a Titkos 
Testőrségnek, és majdnem véres összecsapásba 
torkolló vitát követően elhagyták nem csak a rend 
kötelékeit, de az Államszövetség területét is. 
Állítólag ketten Északon fogadnak tanítványokat 
maguk mellé, a harmadikukról pedig az a hír járja, 
hogy Shadonban telepedett meg. 

 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kaland a P.Sz. 

3720-as évek előtt játszódik, a játékos karaktere csak és 
kizárólag a Titkos Testőrség tagjaként lehet Pszi—mester. 
Ez lehetőséget nyújt arra, hogy mint a rend tagja 
tevékenykedjen – ebben az esetben a KM-nek nagyon kell 
ügyelnie a megfelelő háttértörténetre –, bár megengedett 
az is, hogy renegátként, a Testőrséget elhagyva 
kalandozzon tovább. Ekkor azonban mindenképpen 
figyelembe kell vennie, hogy nemcsak a pyarroni 
titkosszolgálat keresi életre-halálra, hanem, ha kiderül 
kasztja, minden fontosabb hatalom vadászni fog rá, hogy 
segítségével megfejthesse a Pszi-mesterek titkát. 
 

A Pszi-mesterek képzésének alapját a már 
egészen fiatal korban elsajátított koncentrációs 
gyakorlatok jelentik, melyek segítségével az 
elméjükben rejtező Pszi-energiákat sokkal 
hatékonyabban tudták felszabadítani és munkára 
fogni. Képességeik bármely más – hagyományos 
Pszi-alkalmazó – számára természetfelettinek 
tűnhetnek, de ezen nincs mit csodálkozni: míg a 
többi iskola beavatottjainak a Pszi használata eszköz 
út valamiféle eredmény eléréséhez, addig a  Pszi-
mesterek számára ez jelenti az egyetlen és végső 
célt. Roppant büszkék tudományukra, a többi Pszi-
alkalmazót csöndes, kissé lekezelő elnézéssel 
szemlélik, azonban – szervezeti hagyományaikból a- 
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dódóan – mindig udvarias, tisztelettudó emberek 
(Pszi-mester csak ember fajú karakter lehet), akik 
hajlamosak a tekintélyelvű magatartásra. Ebből 
adódik, hogy ha valakit elfogadnak vezetőjükül, 
annak szavát szentírásnak tekintik, ezért akár az 
életüket is áldozzák. Általában egyenes, becsületes, 
igazságszerető népség – elvtelen, vagy erkölcstelen 
Pszi-mester ritkább a fehér hollónál. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a 
kaszt létrehozói különleges testőrök számára 
dolgozták ki az ismeretanyagot, ezért a Pszi-
mesterek nem kezdeményezőek, magatartásukra 
inkább a passzív, ámde azonnali válasz-cselekvési 
készség a jellemző. 

(Forrás: M.A.G.U.S. Új Tekercsek, 17-19. oldal) 

 
A Pszi-mester kasztba tartozó karakter 

képességeit a következő táblázat szerint kell 
kidobni: 

 
Pszi-mester, karakteralkotás I. táblázat 
 

 Erő 3K6 (2x) 
 Állóképesség 3K6 (2x) 
 Gyorsaság 3K6 (2x) 
 Ügyesség 3K6 (2x) 
 Egészség 3K6 
 Szépség 3K6 
 Intelligencia K6+12 
 Akaraterő K6+14 
 Asztrál K6+12 
 Érzékelés K10+8 

 

(2x) – a képességre két sorozat dobható, és a 
jobbik eredménye számít 

 
A Pszi-mester különféle értékeinek és pontjainak 

kiszámításában a következő táblázat nyújt 
segítséget: 

 
Pszi-mester, karakteralkotás II. táblázat 
 

 KÉ alap 8 
 TÉ alap 16 
 VÉ alap 71 
 CÉ alap 0 
 HM/szint 4(1) 
 Kp alap 4 
 Kp/szint 4 
 Ép alap 4 
 Fp alap 3 
 Fp/szint K6 
 Ψp alap 9 
 Ψp/szint 8 

 
 
 
 
 

HARCÉRTÉK 
 

A Pszi-mesterek nem tanulnak hagyományos 
eszközökkel – azaz fegyverrel, vagy pusztakézzel – 
harcolni, a küzdelemnek e formái számukra 
érdektelenek, a fizikai harccal csak olyan 
gyakorlatok folytán kerülnek kapcsolatba, amikor az 
ezzel kapcsolatos védekezésre oktatják őket. 
Harcértékeik – a Kezdeményező Értéküktől 
eltekintve – roppant alacsonyak. KÉ-alapjuk 8, TÉ-
alapjuk 16, VÉ-alapjuk 71, CÉ-alapjuk pedig 0. A 
felsoroltak között minden Tapasztalati szinten 
további 4 Harcérték módosítót oszthatnak szét, 
amiből 1-1-et TÉ-jük és VÉ-jük növelésére kötelesek 
fordítani. 

 
 

ÉLETERŐ ÉS FÁJDALOMTŰRÉS 
 

A kaszt tagjai számára az elme edzése a 
legfontosabb, saját testük karbantartására nem 
fordítanak nagyobb gondot, mint bármely ynevi 
átlagpolgár. Éppen ezért nem különösebben 
szívósak, és a fájdalmat sem megszokásból tűrik, 
hanem diszciplínáik segítségével. Így Ép-alapjuk 
mindösszesen 4 (ehhez Egészségük 10 feletti része 
járul), Fp-alapjuk pedig 3, amihez (Állóképességük 
és Akaraterejük 10 feletti részén kívül) Tapasztalati 
Szintenként még K6 Fp adódik (már az 1. szinten is). 

 
 

KÉPZETTSÉGEK 
 

Gyakorlatilag a Pszi-mesterek sajátos tudásukon 
kívül semmi máshoz nem értenek: a fegyveres harc 
elsajátítása éppoly idegen tőlük, mint a mágia 
bármely formájának tanulása. Már gyermekként 
hozzászoktatják őket, hogy minden problémát 
elméjük energiáinak segítségével oldjanak meg – 
tehát számukra ez a természetes. A tanulásuk nem 
csak roppant hosszú, de igen fáradságos és 
célirányos is, mellette szinte semmi idejük nem 
marad egyéb – komoly elmélyülést igénylő – tudás 
megszerzésére. Ráadásul egy Pszi-mester, hogy 
tudati energiái ne csökkenjenek, minden nap, ha 
csak lehetősége van rá, tréningezi elméjét különböző 
speciális gyakorlatokkal (akár egy Harcművész, aki 
formagyakorlatokat végez), s ez éppen eléggé 
megterheli ahhoz, hogy ne akarjon valamely 
nehezebben elsajátítható ismeret megszerzésével 
bajlódni. 

Ezzel meghatározhatók alacsony Kp értékei: Kp 
alapja 4, amihez Tapasztalati Szintenként (már az 1. 
szinten is) további 4 Kp járul. 

 (Forrás: M.A.G.U.S. Új Tekercsek, 19. oldal) 
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A Pszi-mester karakter az 1. Tapasztalati Szinten 
a következő képzettségeket kapja: 

 

 Írás/olvasás Af 
 Pszi Siopa-rendszer  
 Történelemismeret Af 
 Kultúra Af 
 Etikett Af 
 Helyismeret Af 
 2 Nyelvismeret Af 4. 3. 
 Álcázás/álruha Af 
 Csapdafelfedezés 10% * 
 Titkosajtókeresés 5% * 

 

* A Pszi-mester minden Tapasztalati Szinten kap 8%-
ot, amit eloszthat a felsorolt két Százalékos Jártasságban 
mért képzettsége között. Ha kívánja, bármelyiket előnyben 
részesítheti a másik hátrányára, akár azt is megteheti, 
hogy valamelyiket egyáltalán nem növeli. 
 

A további szinteken a következő képzettségben 
részesül: 

 

  TSZ Képzettség fok 
   

  2. Szájról olvasás Af 
  3. Lélektan Af 
  6. Politika/diplomácia Af 
  7. Szájról olvasás Mf 

 
 

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK 
 

A Pszi-mesterek legfontosabb különleges 
képessége a Siopa-rendszerű Pszi alkalmazása. 
Elsajátítása a Pyarroni módszer Mesterfokú 
ismeretét igényli, a tényleges hatalmat azonban az 
erre ráépülő képességek képezik.  

 

A Pszi-mesterek tudományát Arcus Siopáról, a 
P.Sz. XXXIV. században élt mágiaelméleti és Pszi 
tudományi zseniről, az új Pszi alkalmazás 
megalkotójáról nevezték el. A rendszert a Pyarroni 
módszer és a Slan út kombinálásából alakították ki 
és fejlesztették tovább. Az agyi energiák 
felhasználásának szempontjából jóval fejlettebb 
bármelyiknél, igaz elsajátítása is 
összehasonlíthatatlanul nehezebb. 

A Siopa-rendszer alapjai természetesen 
megegyeznek az egyéb Pszi alkalmazásokkal, de a 
pontos tervezéssel továbbfejlesztett módszer 
végeredményében annyira különbözik a 
hagyományos alkalmazásoktól, hogy az azokban 
járatosak még csak elképzelni sem tudják, miképpen 
működik.  

A rendszer lényege a hatékonyság. A Pszi-mester 
jóval több tudati energiát tud felszabadítani, és azt 
sokkal magasabb hatásfokkal hasznosítja.  

 (Forrás: M.A.G.U.S. Új Tekercsek, 20. oldal) 

Noha képzésük magában foglalja a Pyarroni 
módszer Mesterfokú alkalmazását, a Pszi-mester 
sem azt, sem a ráépülő Siopa-rendszerű Pszi 
tudományát nem képes oktatni. Ezek tanítására csak 
olyan Pszi-mester vállalkozhat, aki meghaladta a 10. 
szintet és Mesterfokú Oktatás képzettséggel 
rendelkezik. 

A Pszi-mester Ψp alapja 1. szinten 9, mely 
minden további Tapasztalati Szinten +8 Ψp-tal 
növekszik.  

A Pszi-mester további különleges képessége, 
hogy, ha rászorul, képes magát túlerőltetni, testét és 
elméjét egyaránt kiszipolyozva az utolsó szellemi 
tartalékait is a felszínre hozni. Ennek során az 
Állóképessége és Akaratereje egyidejű felmorzsolása 
árán ideig-óráig akkor is képes Pszi-diszciplínák 
használatára, ha a Pszi-pontjai elfogytak. A két 
Tulajdonság egy-egy pontjának feláldozásával 
háromszor annyi Pszi-pontnak megfelelő energiát 
képes felszabadítani, mint amennyi a Tapasztalati 
Szintje (pl. 3. szinten az Állóképessége és 
Akaratereje 1-1 pontnyi együttes csökkenése árán 9 
Pszi-pontnyi energiafelszabadításra képes). 
Megjegyzendő, hogy ezzel valójában nem tényleges 
Pszi-pontokhoz jut, a teste és elméje kizsigerelését 
ugyanis nem lehetséges szabad energiává alakítani. 
A túlerőltetéssel nyert energia csakis azonnali, 
közvetlen felhasználásra alkalmas, vagyis abból a 
Pszi-mester kizárólag a felszabadulás pillanatában 
alkalmazhat Pszi-diszciplínákat. A felszabaduló 
energia esetlegesen fel nem használt része ezért 
örökre elvész.  

Pl. 4. Tapasztalati Szinten az Állóképesség és 
Akaraterő 1-1 pontnyi csökkentésével 3x4, azaz 12 
Pszi-ponttal egyenértékű energiát szabadíthat fel, 
amit azonnal fel is kell használnia. Ha az 
alkalmazott diszciplína ennél kevesebbe kerül, a 
felszabadított többletenergia eltárolása akkor sem 
lehetséges – hiszen nem valós Pszi-pontokról, 
hanem a kizsigerelt teste és elméje utolsó 
energiatartalékairól van szó –, ezért a többlet 
egyszerűen elvész. 

Maximális Ψ-pontjait meghaladó erőkifejtést a 
Pszi-mester ezen a módon sem képes végezni. 

Az ilyen megerőltetés rendkívül megterheli a 
Pszi-mester szervezetét, a feláldozott 
Tulajdonságpontok csakis mély, pihentető alvás 
során regenerálódnak, óránként 1-1 pont 
sebességgel (felváltva egy Akaraterő és egy 
Állóképesség-pont). Az elveszített 
Tulajdnoságpontok hatására a Pszi-mester 
Mágiaellenállása, kitartása, de még fájdalomtűrő 
képessége is csorbát szenved, maximális Fp-inek 
száma a képességek csökkenésének megfelelően 
csökken. 

Amennyiben Akaratereje ily módon esik 12 alá, 
továbbra is képes ugyan Pszi-használatra, de ilyen 
mértékű túlerőltetett állapotát a fizikai és szellemi 
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kimerültségen kívül Pszi-képessége is megsínyli, 
ezért maximális Pszi-pontjainak száma ideiglenesen 
a felére csökken, amíg az Akaratereje legalább 12-re 
nem regenerálódik. 

Bármely Tulajdonságának 1 alá esése esetén a 
Pszi-mester belehal a szervezete túlerőltetésébe – a 
Titkos Testőrség hősi halottként tekint azokra a Pszi-
mesterekre, akik ilyen módon áldozták életüket a 
védelmükre bízott diplomaták túléléséért.  

(Az itt vázolt módszer az Új Tekercsek 20. oldalán 
ismertetett Ψp-gyűjtési metódust annak idegenszerűsége 
miatt szándékosan felülírja. Akinek jobban tetszik, 
természetesen bátran használhatja az ott leírtakat is, de a 
két szabály együttes alkalmazása semmiképpen sem 
javasolt.) 

 

 
TAPASZTALATI SZINT 

 

A Siopa Pszi gyakorlása és fejlesztése rengeteg 
időt és energiát igényel, így a Pszi-mesternek egy-
egy szintlépéshez meglehetősen sok Tapasztalati 
pontot kell összegyűjtenie. Noha fejlődésük más 
úton jár, játéktechnikailag a Harcművész szintlépés 
táblázatát használja: 

 
 
 

Tapasztalati Pont Tapasztalati Szint 
  

0-220 1 
221-442 2 
443-950 3 

951-2000 4 
2001-4500 5 
4501-9000 6 

9001-16000 7 
16001-32000 8 
32001-65000 9 

65001-120000 10 
120001-170000 11 
170001-240000 12 

 

Minden további szinthez +65000 Tp szükséges. 
 

A PSZI-MESTER FEGYVERTÁRA 
 

Mint az előzőekből kiderült, a Pszi-mesterek 
kerülik a fizikai harc minden formáját. Gyakorlatilag 
nem is igen tanulnak meg fegyverekkel bánni, ha 
mégis valamelyikük ilyesmire vetemedne (az őrzött 
személy körül eljátszott szerep okán), akkor csak 
könnyű, egykezes szúró-, vagy vágófegyverek 
jöhetnek szóba. Páncélt, vértezetet és pajzsot 
egészen bizonyosan nem hordanak. 

 (Forrás: M.A.G.U.S. Új Tekercsek, 20. oldal) 
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A Siopa-rendszerű Pszi 
 

 
 
Noha a Siopa Pszi alkalmas rá, mégsem oktatja az összes létező diszciplínát. 

Amiket azonban igen, azokat a Pszi-mester – függetlenül az eredeti leírástól – saját magára és másokra egyaránt 
képes alkalmazni az alábbi eltérésekkel. A Siopa diszciplínák Erősítése alapesetben 1 E, hacsak a leírás másként 
nem rendelkezik. A Pszi-mester a következő diszciplínákat ismerheti: 
 
Általános diszciplínák 
Ugyanannyi Ψ-pontért 2x Erősség, 2x Időtartam 

 A Mesterfokú alkalmazás összes diszciplínája 

 Membrán  
1 Ψp/3 Erősség 

 Hatodik érzék 
 Lásd a leírást! 

 
Slan-út 

Ugyanannyi Ψ-pontért 2x Erősség, 1x Időtartam 

 Érzékelhetetlenség 

 Jelentéktelenség 

 Levitáció 

 Statikus Ψ-pajzs 

 Testsúlyváltoztatás 

 Tetszhalál 

 Zavarás 

 
Kyr metódus 

Ugyanannyi Ψ-pontért 2x Erősség, 1x Időtartam 

 Asztrál szem 
Lásd a leírást! 

 Auraérzékelés 

 Láthatatlanság észlelése 

 Mentálszem 
Lásd a leírást! 

 Ψ-ostrom  
1 Ψp/3 Erősséget rombol és rombolja a Slan 
Statikus pajzsot is 

 Kisajtolás 
Lásd a leírást! 

 
 
 

SIOPA-DISZCIPLÍNÁK 
 

A Pszi-mesterek által alkalmazott módszerek 
elsősorban a testőri feladatok minél tökéletesebb 
ellátására lettek kidolgozva, így a legtöbb 
diszciplína közvetlen támadó, vagy védelmi céllal 
készült. Már a fenti értékekből kiolvasható, a Pszi-
mester Statikus Pajzsa senki számára sem 
rombolható le, míg ő – ha bírja Ψp-al, bárki pajzsait 
elpusztíthatja. Ugyanakkor a Pszi-mesternek 
lehetősége van a lerombolhatatlan Statikus Pajzsot 
máson is felépíteni, az azonban egy nap elteltével 
magától lebomlik. 

Ugyancsak a Siopa-rendszer sajátossága, hogy a 
Pszi-mester TSz-ének megfelelő számú diszciplínát 
egyszerre, egyidőben, akár TSz-ének megfelelő 
számú személyen is tud alkalmazni. 

Ennek ellenére egy személyre egy időben 
egyszerre csak egy diszciplína alkalmazható. A 
felhasználandó diszciplínák Ψp-igénye összeadódik, 
tehát ha ugyanazt a diszciplínát két különböző 
alanyra ugyanúgy alkalmazza, az kétszeres Ψp-
mennyiséget jelent. 

 (Forrás: M.A.G.U.S. Új Tekercsek, 21. oldal) 

 
 

Ψ-csapás 
 

Ψp: 1 Ψp = 2 E 
ME: mentál 
A meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: azonnali 
 

Az egyik legfontosabb és legveszedelmesebb 
Siopa-alkalmazás. A Pszi-mester koncentrált pszi-
energiával, mint valami fegyverrel sújt ellenfele 
elméjére. Amennyiben a Ψ-csapás erőssége 
meghaladja az ellenfél Teljes Mentális 
Mágiaellenállását (TMM), a diszciplína hatása 
létrejön: Sp sebzést okozva. A Ψ-csapás előbb a 
pajzsokon halad át, ekkor – ha elég erős –, 
lerombolja a dinamikus pajzsot (az megszűnik), 
áthatol a Statikus Pajzson – ezek persze mind 
csökkentik a Ψ-csapás erősségét, majd a fennmaradt 
erősség (összes Ψ-csapásra fordított Ψp x 2 mínusz 
az összes pajzsok erőssége) Fp sebzést okoz. Még ha 
az így okozott sebzés során elfogynának is az 
áldozat Fp-i, a további sebzés akkor sem csökkenti 
az Ép-t. Azonban ha az áldozat 0 Fp-re kerül, 

azonnal – próbadobás nélkül – elájul. 
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Del Akka szorítása 
 

Ψp: 1 Ψp = 5 E 
ME: mentál 
A meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: 1 kör/TSz 
 

A Pszi-mester, ha a diszciplínája erőssége 
meghaladja az ellenfele TMM-jét akár csak egyetlen 
ponttal is, láthatatlan Pszi markával megragadja az 
áldozata torkát, aki fuldokolni kezd. A diszciplína 
az alkalmazó TSz-ének megfelelő számú körig 
magától fennmarad, de a Pszi-mester tetszőlegesen 
lazíthat a szorításon vagy fokozhatja azt, esetleg 
meg is szüntetheti. Az áldozatra, amíg a szorítás 
maximálisan működik, a Harc kábultan módosítói 
érvényesülnek.  

A diszciplína nem okoz sebzést, semmilyen 
körülmények között. 

 
Ψ-villám 

 
Ψp: 6 Ψp = k6 Sp 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 szegmens 
Időtartam: azonnali 
 

A Pszi-energiák közvetlen anyagi kisülése, amely 
sercegő kék, lila, vagy zöld színű villám formájában 
anyagiasul. Játéktechnikai szempontból villámnak 
minősül, noha nincs köze az elektromossághoz. A 
Pszi-mester legfeljebb TSz-nyi méterre állhat 
ellenfelétől, ekkora a hatótávolsága a villámnak. 

 
Ψ-érzékelése 

 
Ψp: 1 Ψp 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör/TSz 
 

Ennek a diszciplínának a segítségével a Pszi-
mester érzékelni tudja a Pszi-használókat maga 
körül. A diszciplína hatótávolsága minden esetben 
50 méter sugarú kör. A hatótávolságot nem, csupán 
a diszciplína időtartamát lehet többszörözni a Ψp-ok 
többszörözésével. A Pszi-mester a Pszi koncentrált 
jelenlétét tudja megérezni, de sem azt, hogy a 
kisugárzást kibocsátó melyik módszer alkalmazója, 
sem azt, hogy milyen fokú a hatalma nem ismeri 
meg. 

 (Forrás: M.A.G.U.S. Új Tekercsek, 22. oldal) 

 
 
 
 
 
 

Mentálszem 
 

Ψp: 6 Ψp 
ME: mentális 

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör 

 
Működését tekintve azonos a Kyr metódus által 

alkalmazott Mentálszemmel (lásd az Első 
Törvénykönyvben), az alábbi eltérésekkel: 

– Hatóideje 2 kör, ezért a Pszi-mester a 
segítségével több dolgot, vagy személyt is 
megvizsgálhat (az egyes vizsgálódások időtartama 
és hatása azonos az Első Törvénykönyvben 
leírtakkal), illetve a mentálsík hosszabb, általános 
megfigyelését, vagy az ott történő kutatást is 
lehetővé teszi. 

– Konkrét személy vizsgálata során, ha annak 
mágiaellenállása sikertelen, a Pszi-mester az Első 
Törvénykönyvben felsoroltakon túl azt is képes 
felismerni, hogy áll-e az illető mentális manipuláció 
hatása alatt (legyen az varázslat, Pszi-diszciplína, 
átok, vagy bármi más), s ha igen, az mely 
mentálközpontot érinti. Amennyiben a Mentálszem 
erősítése ráadásul meghaladja a felfedezett 
manipulációét, úgy egy 5 szegmenses további 
elemzéssel képes megállapítani annak pontos 
típusát és az Erőssége nagyságrendjét is az alábbi 
táblázat szerint: 

 

 Erősség  nagyságrend 
    

 0  nincs 
 1-9  gyenge 
 10-21  mérsékelt 
 22-34  közepes 
 35-50  erős 
 51-  nagyon erős 

 
– A Pszi-mester 1 környi vizsgálódással képes 

felfedezni az összes olyan, tőle legfeljebb 20 láb 
távolságon belül áthaladó mentálfonalat, melyek 
Erőssége alacsonyabb a Mentálszem erősítésénél. 

– A Pszi-mester megvizsgálhat egy kiválasztott 
mentálfonalat is. 5 szegmens rááldozásával 
megállapíthatja annak Erőssége nagyságrendjét 
(megegyezik a fonalat létrehozó mentális 
manipuláció Erősségével) a fenti táblázat szerint. 

Amennyiben a Mentálszem Erősítése ráadásul 
meghaladja a fonálét, akkor ezen felül a fonál 
„irányát” (azt, hogy melyik végén van a létrehozója, 
s melyiken a célpont), valamint a hordozott 
manipuláció természetét is képes felismerni, habár a 
közvetített információk pontos kiolvasására nincs 
mód. Megtudhatja tehát, hogy a vizsgált 
mentálfonál Illúziót, Telepátiát, vagy éppen 
Parancsvarázst hordoz, de sem az illúzió mibenléte, 
sem a telepatikus társalgás tartalma, sem a parancs 
részletei nem derülnek ki számára. Mivel a 
Mentálkapocs diszciplínával létrehozott 
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mentálfonalak csak akkor hordoznak manipulációt, 
ha éppen használatban vannak, ezért azokat a 
vizsgálat egyébként üres fonálnak ismeri fel. Az 
alkalmazó legfeljebb 5 lépés távolságban 
tartózkodhat a vizsgálni kívánt mentálfonáltól. 

A diszciplína alap Erőssége 1 – hasonlóan a 
Siopa-diszciplínákhoz –, erősítése pedig 1 Ψ-
pontonként 2 E-vel lehetséges. Használata minden 
egyéb tekintetben megegyezik az Első 
Törvénykönyvben leírtakkal. 

 

Asztrálszem 
 

Ψp: 4 Ψp 
ME: asztrális  

A meditáció ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
 

Működését tekintve azonos a Kyr metódus által 
alkalmazott Asztrálszemmel (lásd az Első 
Törvénykönyvben), az alábbi eltérésekkel: 

– Hatóideje 2 kör, ezért a Pszi-mester a 
segítségével több dolgot, vagy személyt is 
megvizsgálhat (az egyes vizsgálódások időtartama 
és hatása azonos az Első Törvénykönyvben 
leírtakkal), illetve az asztrálsík hosszabb, általános 
megfigyelését, vagy az ott történő kutatást is 
lehetővé teszi. 

– Konkrét személy vizsgálata során, ha annak 
mágiaellenállása sikertelen, akkor a Pszi-mester az 
Első Törvénykönyvben felsoroltakon túl azt is képes 
felismerni, hogy áll-e az illető asztrális beavatkozás 
hatása alatt (legyen az varázslat, Pszi-diszciplína, 
átok, vagy bármi más), s ha igen, az mely 
érzelempárt érinti (lásd a varázslói asztrálmágiát az 
Első Törvénykönyvben). Amennyiben a Pszi-mester 
által alkalmazott Asztrálszem erősítése ráadásul 
meghaladja a felfedezett beavatkozásét, úgy egy 5 
szegmenses további elemzéssel képes megállapítani 
annak pontos hatását és az Erőssége nagyságrendjét 
is az alábbi táblázat szerint: 

 

 Erősség  nagyságrend 
    

 0  nincs 
 1-9  gyenge 
 10-21  mérsékelt 
 22-34  közepes 
 35-50  erős 
 51-  nagyon erős 

– A Pszi-mester 1 környi vizsgálódással képes 
felfedezni az összes olyan, tőle legfeljebb 20 láb 
távolságon belül áthaladó asztrálálfonalat, melyek 
Erőssége alacsonyabb az Asztrálszem erősítésénél. 

– A Pszi-mester megvizsgálhat egy kiválasztott 
asztrálfonalat is. 5 szegmens rááldozásával 
megállapíthatja annak Erőssége nagyságrendjét 
(megegyezik a fonalat létrehozó Asztrálkapocs 
Erősségével) a fenti táblázat szerint. 

Amennyiben az Asztrálszem Erősítése ráadásul 
meghaladja a fonálét, akkor ezen felül a fonál 
„irányát” (azt, hogy melyik végén van a létrehozója, 
s melyiken a célpont), is képes kiolvasni. Mivel az 
asztrális beavatkozások természetes úton nem 
létesítenek asztrálfonalat, ezért asztrálfonál 
kizárólag mesterséges módon, Asztrálkapocs 
segítségével jöhet létre. Tekintettel arra, hogy az 
ilyen fonál csak abban a pillanatban hordoz 
manipulációt, amikor éppen használatban van, ezért 
a részletes vizsgálat minden esetben üresnek ismeri 
fel, kivéve, ha épp a megfigyelés időtartama alatt 
aktiválják. Ezt a vizsgálódó Pszi-mester észleli 
ugyan, de a továbbított beavatkozás elemzésére a 
csupán pillanatnyi aktivitás alatt ilyenkor sincs 
módja. Az alkalmazó legfeljebb 5 lépés távolságban 
tartózkodhat a vizsgálni kívánt Asztrálfonáltól. 

A diszciplína alap Erőssége 1 – hasonlóan a 
Siopa-diszciplínákhoz –, erősítése pedig 1 Ψ-
pontonként 3 E-vel lehetséges. Használata minden 
egyéb tekintetben megegyezik az Első 
Törvénykönyvben leírtakkal. 

 
Mágia érzékelése 

 

Ψp: 3 Ψp 
ME: - 
A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
 

A Mágia érzékelése a legjellemzőbb a Fehér 
Páholy közreműködésével fejlesztett alkalmazások 
közül, segítségével – ha korlátozott mértékben is – a 
Pszi-mester mágikus érzékenységre tesz szert, 
mellyel képes érzékelni a hatókörében (20 láb 
sugarú gömb) lévő, vagy oda belépő mágikus 
kisugárzásokat, legyen a forrásuk személy, tárgy, 
vagy varázslat. A diszciplína tulajdonképpen a 
varázslók zónájukon belüli mágikus érzékelésének 
leutánzása, s ahhoz hasonlóan a mágikus energiák 
forrását nem mutatja meg, csupán a jelenlétüket fedi 
fel. Amennyiben a pontos forrásukra is kíváncsi a 
Pszi-mester, arra a Szinesztézia lehet a 
legkézenfekvőbb módszer. A leplezett mágikus 
hatások a diszciplína segítségével is csak akkor 
észlelhetők, ha a Mágia érzékelésének Erőssége 
meghaladja a Leplezését. 

Az Erősség 1 Ψp/ 2 E arányban, az időtartam 
pedig a Ψ-pontok többszörözésével növelhető. 
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Hatodik Érzék 
 

Ψp: 5 Ψp 
ME: asztrál és mentál 
A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 60 kör 
 

Működését és hatását tekintve megegyezik a 
Pyarroni módszer által alkalmazott Hatodik érzék 
diszciplínával (lásd az Első Törvénykönyvben), de a 
Pszi-mester képes rá, hogy ne a saját sorsára, hanem 
másvalakiére koncentráljon a segítségével (ezt az 
alkalmazás kezdetén el kell döntenie). A Titkos 
testőrség tagjai jellemzően a védencükre 
alkalmazzák, hogy idejében értesülhessenek a rá 
leselkedő veszélyekről, még akkor is, ha esetleg 
kénytelenek különválni. A célpont, ha nem egyezik 
bele az alkalmazásba, asztrális és mentális 
mágiaellenállásra jogosult, s bármelyik sikere esetén 
a Hatodik érzék eredménytelen. 

A Pszi-mester egy időben, egyszerre csak egy 
Hatodik Érzék diszciplínát alkalmazhat, melynek 
alap Erőssége 6 – hasonlóan a többi Általános 
diszciplínához –, de erősítése 1 Ψ-pontonként 3 E-
vel lehetséges. Hatása minden egyéb tekintetben 
megegyezik az Első Törvénykönyvben leírtakkal. 

 
Készenlét 

 
Ψp: 3 Ψp/ E 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: legfeljebb 10 perc (lásd a leírásban) 
 

A Hatodik érzék képességeinek legteljesebb körű 
kiaknázását szolgálja ez a diszciplína, melynek 
segítségével a Pszi-mester nem csak érzékeli az őt, 
vagy védencét fenyegető veszélyt, de teljesen rá is 
hangolódik, hogy képes legyen megelőzni azt. 
Kizárólag a Hatodik érzékkel egyidejűleg, vagy 
annak hatóideje alatt lehetséges az alkalmazása, 
hatása pedig a Hatodik érzék lejártáig – de legfeljebb 
10 percig – tart. 

Az időtartam során a Hatodik érzékkel 
megfigyelt személyre irányuló támadások és 
veszélyhelyzetek nem csak, hogy soha nem lephetik 
meg az alkalmazót, de ráadásul a Pszi-mester azok 
első támadásával szemben a Készenlét Erősségével 
megegyező módosítóval dobhatja a kezdeményezés 
eldöntésére szolgáló Intelligencia, vagy Gyorsaság-
próbáját, ezáltal biztosítva, hogy a fellépő 
fenyegetéssel szemben képes legyen megelőző 
intézkedést tenni. (Ha valamilyen okból közelharcba 
keveredne a Pszi-használat helyett, úgy a módosító 
a közelharci KÉ-jébe is beleszámít). Ez a hatás 
természetesen csak akkor tud érvényesülni, ha a 
Pszi-mester a védence társaságában van (vagy a 
Hatodik Érzéket saját magára alkalmazta), hiszen 
ellenkező esetben nincs lehetősége a beavatkozásra. 

A hatás tehát kizárólag az első támadásokkal és 
veszélyekkel szembeni kezdeményezést érinti, de 
ilyenből az időtartam alatt akár több is előfordulhat, 
amennyiben azok különböző forrásokból, vagy 
időben jól elhatárolhatóan lépnek fel. Annak 
megítélése, hogy ebből a szempontból első 
támadásnak minősül-e egy-egy veszélyhelyzet, 
minden esetben a KM feladata. 

 
Védelem megosztása 

 
Ψp: lásd a lírásban 
ME: asztrális vagy mentális 

A meditáció ideje: 2 kör 
Időtartam: azonnali 
 

A Pszi-mester e diszciplína segítségével képes az 
elméjét övező Dinamikus Ψ-pajzsok védelmét 
megosztani a kiválasztott személyekkel. Eldöntheti, 
hogy a saját védelméből hány pontnyit áldoz fel 
ideiglenesen egy másik személy védelmére, mely 
pontok attól kezdve a célpont vonatkozó 
mágiaellenállásába számítanak bele, s egyúttal a 
Pszi-mesteré a megosztás idejére ugyanennyivel 
csökken.  

Mind az asztrális, mind a mentális Ψ-pajzs 
megosztására lehetőség van ily módon, de külön-
külön szükséges hozzájuk e diszciplína használata, 
és egyszeri alkalmazásával csupán egy személyre 
terjeszthető ki a védelem. Újabb személy 
bevonásához a Védelem megosztását vele szemben 
is újra el kell végezni, ráadásul a Pszi-mester 
legfeljebb annyi személyt vonhat ily módon a 
védelme alá, amennyi a Tapasztalati Szintje. 

A Pszi-mester összesen legfeljebb az asztrális, 
vagy mentális Dinamikus Ψ-pajzsa Erősségének a 
felét adhatja át ily módon (lefelé kerekítve), 
akárhány személyre terjeszti is ki a védelmét. 
Ahhoz, hogy a Védelem megosztása fenn tudjon 
maradni, az alkalmazónak és védenceinek 
folyamatosan látótávolságban kell maradniuk 
egymástól, ellenkező esetben a megosztás 
megszakad, az átadott védelmet alkotó Ψ-pontok 
pedig elvesznek. 

A Pszi-mester a megosztást bármikor, Ψp-
befektetés nélkül megszüntetheti egy 1 körig tartó 
rövid meditációval, melynek során az átadott 
védelem visszaáramlik a saját elméje körül fennálló 
Dinamikus Ψ-pajzsba. 

A Védelem megosztása 1 Ψp-ba kerül minden 
megkezdett 10 pontnyi védelem után, ami átadásra 
kerül, s a célpont a vonatkozó mágiaellenállásával 
védekezhet ellene, ha valami miatt nem egyezne 
bele a megosztásba. Ezzel szemben a diszciplína 
erősítése 1 Ψ-pontonként 3 E-vel növelhető. 

A Statikus Ψ-pajzs nyújtotta védelem semmilyen 
módon nem osztható meg!  
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Pajzs 
 
Ψp: 1 Ψp/5 kg (=1 SFÉ) 
ME: - 
A meditáció ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
 
A Telekinézis képességének továbbfejlesztése ez a 
diszciplína, melynek segítségével a Pszi-mester egy 
független erőteret hoz létre, ami az 
Erősségétől függően megállítja, 
lelassítja és megtartja a nekiütköző, 
vagy ránehezedő tárgyakat. Habár 
hatását tekintve csaknem 
megegyezik a varázslók elemi erőből 
létrehozott varázslatmozaikjaival, de 
működését tekintve gyökeresen eltér 
attól. A Pszi-mester ugyanis nem 
elemi erőt idéz – nem is volna képes 
rá –, hanem az elméje erejét formálja 
áthatolhatatlan pajzzsá.  

A létrehozott erőtér lábban mérve 
legfeljebb kétszer akkora távolságra 
lehet a Pszi-mestertől, amennyi 
annak Tapasztalati szintje, 
kiterjedése pedig alapesetben 
hozzávetőlegesen 2 négyzetláb, s 
mindenképpen sík felületet alkot. 
Egyéb tekintetben a 
felhasználásának csak a 
leleményesség szab határt: formájára 
nézve egészen változatos lehet a 
szabályos körtől kezdve a téglalapig, 
sőt akár szabálytalan formájú 
nyílásokat is betömhet vele az 
alkalmazó, s nem csak függőleges, 
vagy vízszintes, de akár döntött 
állapotban is létrehozható, így 
fedezék, híd, vagy akár ernyő is 
képezhető belőle. Mozgatása erős 
koncentrálás mellett legfeljebb egy 
futó ember sebességével lehetséges, 
ezért fegyverként történő 
felhasználásra általában csak akkor 
alkalmas, ha a Pszi-mester elegendő 
erőt képes kifejteni ahhoz, hogy az 
áldozatát összenyomja. 

A pajzs 1 Ψ-pontért 5 kg 
megtartóerővel rendelkezik, ami 
fegyverekkel szemben 1 SFÉ-nek 
felel meg, de ez – akárcsak a 
kiterjedése és az időtartam – a Ψ-
pontok többszörözésével tetszés 
szerint növelhető. 

 
 
 

 
 

Páncél 
 

Ψp: 1 Ψp/5 kg (=1 SFÉ) 
ME: - 
A meditáció ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
 

A páncél tulajdonképpen nem más, mint a Pajzs 
egy speciális változata, ahol a létrehozott erőtér nem 
a tér egy szabadon választott pontján, hanem 
közvetlenül az alkalmazó körül materializálódik, s 
néhány ujjnyi távolságban körülöleli őt, valamint – 
ellentétben a Pajzzsal – vele együtt mozog. Mivel a 
kisugárzó erő középpontja a Pszi-mester elméje, 
ezért a Páncélt csak saját maga körül képes felhúzni.  

A páncél 1 Ψ-pontért 5 kg megtartóerővel 
rendelkezik, ami fegyverekkel szemben 1 SFÉ-nek 
felel meg, de ez – akárcsak az időtartam – a Ψ-
pontok többszörözésével tetszés szerint növelhető. 

 
Béklyó 

 
Ψp: 1 Ψp/E 
ME: - 
A meditáció ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
 

A Pszi-mester e diszciplína segítségével 
megragadhatja és fogva tarthatja a célpontját. 
Ellentétben az egyszerű Telekinézissel, a Béklyó 
nem teszi lehetővé a megragadott tárgy, vagy 
személy mozgatását, de a lehető legszorosabban 
körülöleli és gúzsba köti a legfeljebb emberi méretű 
célpontját (legyen az személy, vagy tárgy). Mivel a 
Béklyó által létrehozott erőtér befelé irányul, a 
kívülről jövő támadásokkal szemben – ellentétben a 
Páncél diszciplínával – semmilyen védelmet nem 
nyújt. 

A foglyul ejtett áldozat a szabadulás érdekében 
Erő-próbát tehet a Béklyó ellen, méghozzá az erejük 
közötti különbségnek megfelelő módosítóval.  

Pl. ha egy 14-es erejű személyt próbál a Pszi-
mester gúzsba kötni egy 10-es Erősségű béklyóval, 
akkor az áldozat +4 módosítóval dobhatja a próbáját 
a szabadulásra, míg egy 15-ös Erősségű béklyó ellen 
-1 volna a módosítója.  

A próba körönként megismételhető, de 
szabadulás esetén sem lélegezhet fel az áldozat, 
ugyanis a Béklyó követi őt, így a szertefoszlásáig a 
próbát minden körben meg kell ismételni, s csak 
siker esetén, csakis az adott körre válik lehetővé a 
szabad cselekvés.  Még ha kiszabadul is, az 
időtartam során az áldozat KÉ-je a testmozgást 
igénylő cselekvésekre (pl. harc) a diszciplína 
Erősségével egyenlő mértékben csökken az 
akadályoztatás miatt. 

 1 Ψ-pontból 1-es Erősségű béklyó hozható létre 2 
kör időtartamra, de a Ψ-pontok többszörözésével 
mind az időtartam, mind az Erősség növelhető. 
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Hevítés 
 

Ψp: 4 Ψp/ kör 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 kör 
 

A Pszi-mester tűzgyújtási képessége egészen 
másként működik, mint a tűzvarázslóké, ezen 
alkalmazással mégis az övékre emlékeztető hatalom 
birtokába juthat. Míg a tűzvarázslók mágiája az 
elemi tűz idézésén és manipulálásán alapul, addig a 
Pszi-mester legfeljebb arra képes, hogy elméjének 
energiájával túltöltsön, s ezáltal felforrósítson egyes 
tárgyakat. A diszciplína hatására az alkalmazó által 
kijelölt tárgy forrósodni kezd, majd az anyagától 
függően idővel felforr, lángra kap, vagy megolvad. 
Kizárólag élettelen, nem mágikus tárgyakra, vagy 
folyadékokra hat, melyek fontban mért súlya nem 
haladhatja meg a Pszi-mester Tapasztalati Szintjének 
a háromszorosát. Noha egyes legendák szerint 
létezik módszer az erő élőlényeken történő 
alkalmazására is, ezeket a szóbeszédeket a 
beavatottak hevesen tagadják. 

A diszciplína segítségével 4 Ψ-pontért egy körön 
keresztül forrósítható a céltárgy, de az időtartam a 
Ψ-pontok többszörözésével meghosszabbítható. A 
hőmérséklet körönként egy fokozattal nő a 
következők szerint: a gyúlékony anyagok az első, az 
éghetőek a második, a nehezen gyulladók (pl. 
nedves fa) a harmadik körben lángra kapnak, míg a 
folyadékok már az elsőben felforrnak. A fémek az 
első körben csak felforrósodnak, a másodikban 
vörösen, a harmadikban már sárgán, a negyedikben 
pedig fehéren kezdenek izzani. Az ötödik körben a 
célpont fémtárgy megolvad, a hatodiktól pedig 
képlékennyé válik. A kő és üvegtárgyak a harmadik 
körig forrósodnak, abba belépve megrepednek, 
majd a hatodik körben képlékennyé válnak. A hatás 
a hatodik fokozaton túl nem erősíthető, de további 
Ψ-pontok rááldozásával fenntartható. 

A felforrósított tárgyak érintése minden körben 
annyi k6 Sp sérülést okoz, ahányadik fokozatban 
éppen tart az alkalmazás, de legfeljebb 6k6-ot, 
valamint a forróság a fokozatának megfelelő éghető 
anyagokat lángra lobbantja. A meggyulladt tárgyak 
teljes felülete lángba borul, ami a méretükkel azonos 
nagyságú tűznek felel meg.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tűzlobbanás 
 

Ψp: lásd a leírásban 
ME: - 
A meditáció ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 2 kör 
 

Működését tekintve hasonlít a Hevítés 
diszciplínához, de ezen alkalmazás segítségével a 
Pszi-mester a közönséges tüzek energiáját 
táplálhatja az elméje erejével. A diszciplína hatására 
a célpont közönséges, tehát nem mágikus tűz 
nagysága és intenzitása drasztikusan megnő, 
mindennemű éghető anyag hozzáadása nélkül. 

A befektetendő Ψ-pontok száma az elérni kívánt 
tűzerősségnek, valamint a kiindulási állapottól való 
eltérés mértékének a függvénye. A Tűzlobbanás Ψp-
igénye a következőképp számolandó:  
(végső állapot E-je) x (változás mértéke + 1). 

Pl. egy fáklya lángjának (1 E) jelzőtűz méretűre (4 
E) növelése három szintnyi változást jelent, ezért 
összesen (4) x (3+1) = 16 Ψp-ba kerül. 

Az időtartam a befektetett Ψ-pontok 
többszörözésével hosszabbítható, de leteltével a tűz 
visszatér az eredeti méretébe. Az időközben 
meggyújtott anyagok természetesen nem alszanak el 
maguktól. 

A közönséges tüzek Erősségéről, sebzéséről és 
fényerejéről az alábbi táblázat tájékoztat: 

 
Erősség Fokozat     Sebzés Fényerősség 

 
0 Gyertya 1 Sp 2 láb 
1 Fáklya k6 Sp 5 láb 
2 Kandallótűz 2 k6 Sp 8 láb 
3 Tábortűz 3 k6 Sp 12 láb 
4 Jelzőtűz 4 k6 Sp 16 láb 
5 Máglya 5 k6 Sp 20 láb 
6 Kisebb háztűz 6 k6 Sp 40 láb 
7 Háztűz 7 k6 Sp 60 láb 
8 Tűzvész 8 k6 Sp 80 láb 

 

 
Szilánkokra robbantás 

 
Ψp: 10 Ψp + 1 Ψp/1 kg, vagy ½ kg, vagy 1 g 
ME: - 
A meditáció ideje: 3 szegmens 
Időtartam: azonnali 
 
A telekinetikus hatalom kétségkívül 
leglátványosabb és legpusztítóbb megnyilvánulása 
ez a diszciplína, mellyel a Pszi-mester a szilárd 
anyag szerkezetébe hatol be és feszíti azt szét az 
elméje erejével. Hatására a célpont a szilánkjaira 
robban.  

Alkalmazásához a Pszi-mesternek legfeljebb 10 
lábnyi távolságban kell tartózkodnia a célponttól, 
ennél messzebbre ugyanis nem lehetséges kivetíteni 
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a pusztító erőt. A Szilánkokra robbantás legfeljebb 
annyi font súlyú tárgyra alkalmazható, amennyi a 
Pszi-mester Tapasztalati Szintje, továbbá a 
természetes anyagok I-III. anyagcsoportjába kell, 
hogy tartozzon, vagyis mágikus anyagokra az erő 
hatástalan. A szétrobbanó tárgy a közvetlen 
közelében (1 láb sugarú kör) k6 Sp sebzést okoz az 
ott tartózkodókon.  

A diszciplína legfélelmetesebb tulajdonsága, 
hogy mivel nem mágikus energiákat használ, ezért 
mentes azok bizonyos kötöttségeitől, így a 
Személyes Aura nem véd ellene – azaz élő 
szövetekre is hat! Mindazonáltal az élőlények 
életenergiája aktívan ellenáll a pusztításnak, ezért a 
Ψp-költség számításának szempontjából az élő 
célpont fontban mért súlyához még az aktuális Ép-
inek kétszerese is hozzáadódik. 

A szilánkokra robbantás alapköltsége 10 Ψp + 1 
Ψp/kg az I., 1 Ψp/fél kg a II., és 1 Ψp/g a III. 
anyagcsoportba tartozó tárgyak esetén. 

 
Méregűzés 

 
Ψp: 4 Ψp/a méreg szintje 
ME: mentális 
A meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 3 kör 
 

A Pszi-mester mind az elméjét, mind a testét 
tökéletes irányítás alatt tartja, miáltal egészen 

elképesztő uralmat 
nyer az élettani 
folyamatok felett. A 
diszciplína segít-
ségével az alkalmazó, 
vagy a célpont teste 
felismeri és kilöki a 
szervezetbe jutott 
mérgeket, melyeket 
azután egyszerűen 
kiizzad. A folyamat 
ráadásul ideiglenesen 
fel is függeszti a méreg 
hatását, így véletlen 
sem fordulhat elő, 
hogy az áldozat az 
időtartam lejárta előtt 
elhalálozik – 

természetesen azokat a károkat, melyeket a 
beavatkozás előtt szenvedett el a méregtől, a 
diszciplína sem képes semmissé tenni. A kilökött 
méreg letörölhető, és alkalmas a későbbi 
felhasználásra, de valamelyest legyengül, mialatt 
távozik az áldozat szervezetéből, ezért a folyamat 
során k3-mal lecsökken a szintje. 

A folyamat során a célpont 3 körönként 1 adag 
mérget izzad ki, ha ennél nagyobb dózis jutott a 
szervezetébe, az Időtartam a Ψ-pontok 
többszörözésével tetszőlegesen meghosszabbítható. 

Ennek szükségességét a diszciplína lejárata előtt a 
Pszi-mester meg tudja állapítani. 

Tehát 4 Ψp-ért 3 kör alatt 1 adag 1. szintű méreg 
távolítható el, 8 Ψp-ért 3 kör alatt 1 adag 2. szintű, 
vagy 6 kör alatt 2 adag 1. szintű, stb. Amennyiben a 
beavatkozásba a célpont valamilyen okból nem 
egyezik bele, mentális mágiaellenállásra jogosult, 
mellyel szemben a diszciplína Erőssége 1 Ψ-
pontonként 2-vel növelhető. 

 
Szívsatu 

 
Ψp: 20 Ψp 
ME: mentális  

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: azonnali 

 
A Pszi-mester az elméje hatalmával közvetlenül 

ölni is képes. A testi folyamatok fölötti uralmának és 
telekinetikus erejének együttes alkalmazásával az 
áldozat szívét láthatatlan satuba szorítja, és azonnali 
megállásra kényszeríti. A célpont a hatás ellen 
mentális mágiaellenállásra jogosult, ennek 
sikertelensége esetén csak abban bízhat, hogy a 
szervezete képes felülkerekedni az őt ért sokkon. A 
diszciplína ellen ekkor még egy utolsó 
Állóképesség-próbát tehet, méghozzá az alkalmazás 
Erőssége és az Állóképessége közötti különbségnek 
megfelelő módosítóval. 

Pl. ha a Pszi-mester egy 14-es Állóképességű 
célpontra próbál egy 10-es Erősségű satuval hatni, 
akkor az áldozat +4 módosítóval dobhatja a 
próbáját, míg egy 15-ös Erősségű satu ellen -1 volna 
a módosítója. 

Amennyiben a mágiaellenállást követően az 
áldozat Állóképesség-próbája is sikertelen, a szíve 
felmondja a szolgálatot. Ekkor az életét már csakis 
olyan azonnali gyógyítás óvhatja meg, ami legalább 
Halálos szintű betegségek gyógyítására képes. 
Ennek elmaradása esetén a célpont menthetetlenül 
meghal. Ha a mágiaellenállás sikertelen, de az 
Állóképesség-próba eredményes, úgy csupán 
rendkívül kellemetlen szívszorítás-érzés keríti 
hatalmába az áldozatot, melynek következtében k6 
Fp-t veszít, valamint k3 körre az Émelygés 
módosítói alatt kénytelen cselekedni, míg a 
szervezete legyőzi a sokkot. 

A diszciplína erősítése 2 Ψ-pontonként 1 E-vel 
növelhető. 

 
Kisajtolás 

 
Ψp: lásd a leírásban 
ME: - 
A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: azonnali 
 

A Siopa Kisajtolás minden tekintetben 
megegyezik a Kyr-metódus azonos nevű 
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diszciplínájával, noha alkalmazásának célja 
gyökeresen eltér attól. Míg a varázslók a 
Manapontjaik visszanyerésére használják, a Pszi-
mesterek számára ez a hatása – lévén nem képesek a 
Manapontok felhasználására, de még tárolására sem 
– teljességgel mellékes. Működésének módja 
azonban rendkívül hatékony fegyverré teszi a Titkos 
Testőrség tagjai számára is. Szem előtt kell tartaniuk 
ugyanakkor, hogy a Kisajtolás a jellegéből fakadóan 
feketemágiának minősül, ezért alkalmazása csak a 
legszélsőségesebb, legindokoltabb esetben 
fogadható el, s még olyankor is a rend igen szigorú 
felelősségre vonását vonja maga után. A Pszi-
mesternek alaposan meg kell tehát fontolnia, hogy 
mikor veti be ezt a fegyverét. Mivel a feketemágia 
nyomai az auráján évekkel később is felfedezhetők, 
ezért a felelősségre vonás gyakorlatilag 
elkerülhetetlen, s nem árt, ha alaposan meg tudja 
indokolni a tetteit a Fehér Páholy vizsgálói ellőtt (a 
kérdés megítélésének szigorúságát jellemzi, hogy az 
emberélet védelme – még ha a Pszi-mesterről 
magáról, vagy akár a védencéről van is szó – 
önmagában sohasem elégséges indok a Kisajtolás 
használatára). 

Azon Pszi-mesterek szemében, akik nem tagjai a 
Titkos Testőrségnek, a Kisajtolás használatának 
megítélése ennél természetesen lényegesen enyhébb 
is lehet. 

A diszciplína a környező élővilág életenergiáinak 
kisajtolása útján 1 Ψ-pontonként 5 Mp-ot képes az 
alkalmazó elméjébe gyűjteni, de mivel a Pszi-
mesterek képtelenek ennek tárolására, ezért az 
ártalmatlanul vissza is szivárog a manahálóba. 20 
begyűjtött Mp fölött ugyanakkor a hatókörzetben 
(20 m sugarú gömb) tartózkodó növények 
kiszáradnak, az összes többi élőlény számára pedig 
kínzó fájdalmat okoz az életenergiájuk 
megcsapolása, ami minden megkezdett 20 Mp után 
k6 Fp elvesztésével jár együtt. Ép-t az áldozatok 
soha nem veszíthetnek ilyen módon. 

 
Távérzékelés 

 
Ψp: 1 Ψp/2 E 
ME: mentális 

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 perc (6 kör) 
 

A Fehér Páholy mágusainak közreműködése 
mindvégig      meghatározó      volt  

Arcus   Siopa   munkássága   
során, aminek eredménye 
legnyilvánvalóbban az elmére 
ható manipulációkban érhető 
tetten. Segítségüknek 
köszönhetően számos mágikus 

manipuláció      Pszivel     történő  
leutánzására találtak módot, a 

Távérzékelés  diszciplína  is  ezen 

alkalmazások sorát gyarapítja. Segítségével a Pszi-
mester képes a célpont bármely érzékszervét 
használni, azaz látni, amit ő lát, hallani, amit ő hall, 
ízlelni, amit ő ízlel, stb. Noha az érzékszerv 
irányítását nem teszi lehetővé, ezért az érzékelés 
eredményessége a célpont mozgásán múlik, 
valamint a diszciplína hatása csupán egy, az 
alkalmazás kezdetén kiválasztott érzékszervre terjed 
ki, de így is rendkívül hatékony eszköz a Titkos 
testőrség számára. 

Az időtartam a Ψ-pontok többszörözésével 
hosszabbítható.  

 
Mentális illúzió 

 
Ψp: 1 Ψp/ E 
ME: mentális 

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 perc (6 kör) 
 

A Pszi-mester e diszciplínával képes becsapni az 
áldozata érzékelését. Az elméjébe sugárzott érzetek 
segítségével azt láttathat, éreztethet, vagy hallathat 
vele, amit csak szeretne, miáltal teljességgel 
félrevezetheti, vagy akár meg is vakíthatja, 
süketítheti őt. A diszciplína egyszerre egyetlen, az 
alkalmazás kezdetén kiválasztott érzékszervre hat, 
de többszörös használat esetén a célpont akár teljes 
álomvilágba is taszítható. Ahhoz, hogy az illúzió ne 
egy mozdulatlan állapotot, hanem mozgó, változó 
képeket, hangokat és ízeket közvetítsen a célpont 
elméjébe, a Pszi-mester folyamatos 
összpontosítására van szükség, aminek során egyéb 
összetett tevékenység – pl. további Pszi-használat, 
vagy harc – nem végezhető. 

Az időtartam a Ψ-pontok többszörözésével 
hosszabbítható.  

 
Gondolatolvasás 

 
Ψp: 1 Ψp/2 E 
ME: mentális 

A meditáció ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 perc (6 kör) 
 

A Pszi-mester e diszciplína segítségével képessé 
válik belepillantani a célpontja elméjébe. Kizárólag a 
felszíni gondolatok olvashatók ki ily módon, amik 
éppen az adott időben foglalkoztatják az áldozatot. 
Ennél mélyebbre a Gondolatolvasás nem képes 
leásni, de az elkövetkező pillanatok cselekvéseinek 
kiolvasására, vagy a hazugság megállapítására, 
esetleg a szavak mögött megbúvó igazság 
felderítésére így is kiválóan alkalmas. 

Az időtartam a Ψ-pontok többszörözésével 
hosszabbítható. 
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Irányítás 
 

Ψp: 2 Ψp/E 
ME: mentális 

A meditáció ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 1 perc (6 kör) 
 

A Pszi-mester elméje erőszakkal átveszi a célpont 
teste fölötti irányítást, miáltal képes lesz őt 
mozgatni, beszéltetni, vagy akár mozdulatlanságra, 
némaságra kárhoztatni. Az áldozat mindvégig 
tisztában van vele, hogy a teste az akarata ellenére 
mozog, de gyakorlatilag utazóvá válik a saját 
testében és csak tétlenül figyelheti, mi történik vele. 
Amennyiben megpróbál ellenállni a rákényszerített 
cselekvésnek, az a mozgásán felfedezhető, 
mozdulatai ugyanis darabosabbá, szakaszossá 
válnak, ahogy belülről küzd az irányításért.  

A diszciplína segítségével csak egyszerűbb 
mozdulatok és tevékenységek végeztethetők, tehát 
pl. harc, vagy varázslás nem, valamint amennyiben 
az alkalmazó közvetlen öngyilkosságra, vagy azzal 
felérő cselekedetre utasítja, a célpont ismételt 
mágiaellenállásra jogosult. Ennek sikere esetén 
kiszabadul a diszciplína hatása alól és a to- 
vábbiakban szabadon cselekedhet, siker- 
telenség esetén azonban végrehajtja a vég- 
zetes cselekvést. 

Az időtartam a Ψ-pontok többszörö- 
zésével hosszabbítható. 

 
Sugallat 

 
Ψp: 1 Ψp/2 E 
ME: mentális 

A meditáció ideje: 3 szegmens 
Időtartam: 1 perc (6 kör) 
 

A Pszi-mester egy gondolatot, 
vagy ötletet ültethet el a célpontja 
elméjében. A sugallatot az áldo- 
zat a saját gondolatának fogja 
hinni és azzal összhangban, de 
a maga módján fog cselekedni 
az időtartam végéig. Elhitethető 
vele, hogy nagy harcos, vagy, hogy 
jó ötlet lenne lepihenni az őrködés 
helyett – hogy azután ennek hatására 
hogyan viselkedik, az már csak rajta áll 
(pl. egy hanyag őr akár el is hagyhatja az  
őrhelyét a pihenés kedvéért, míg egy lelki- 
ismeretes őr, bár ottmarad, rendkívül 
kényelmetlenül fogja érezni magát, 
amiért mást kell tennie, mint amit szeret- 
ne). Közvetlen öngyilkosságra, illetve a sa-
ját testi épséget közvetlenül sértő, vagy 
veszélyeztető tettekre buzdító sugallatok 
hatására a diszciplína megszakad, az ilyen 
gondolatokról  még  ezen   a   módon sem  

lehet elhitetni az áldozattal, hogy a sajátjai. Egy jól 
megfogalmazott Sugallat azonban ezt esetenként 
megkerülheti, ha nem közvetlenül sugallja a tettet. 

  A hatás lejártáig az áldozatnak eszébe sem jut 
megkérdőjelezni az elültetett gondolatot, azt 
követően azonban, ha a Pszi-mester képtelen, vagy 
az áldozattól idegen elképzelést sugallt, akkor 
Intelligenciapróbára jogosult, melynek sikere esetén 
elveti a „rossz ötletet”. Amennyiben a sugallat a 
célpont szempontjából értelmetlen volt, a KM 
módosítókat adhat a próbához, vagy akár 
automatikus sikert is rendelhet el, az áldozat pedig 
fel is ismerheti, hogy manipulálták. Sikertelen próba 
esetén az elültetett sugallat az időtartam lejárta után 
megfakulva ugyan, de saját gondolatként marad 
meg az áldozat emlékezetében.  

Az időtartam a Ψ-pontok többszörözésével 
hosszabbítható. 

 
Parancs 

 
Ψp: 2 Ψp/E 
ME: mentális 

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 perc (6 kör) 

 
Tulajdonképpen a Sugallat 

lényegesen agresszívabb változata, 
mellyel a Pszi-mester immár nem 
csak gondolatokat ültethet el, 
hanem egy darab konkrét utasítást 
plántálhat a célpont elméjébe. Az 
áldozat tudatos gondolatait ezután  

kizárólag a kapott  feladat  végrehaj- 
tása tölti ki, sem másra gondolni, sem 

 mást cselekedni nem képes, az időtar- 
tam lejártáig  őrült  megszállottsággal, 
minden erejével és képességével csakis 
erre  fókuszál.  A barátait, szeretteit is 

sorsukra  hagyja,  mivel  az elméjében a 
Parancs végrehajtásán kívül semmi 

másra nincs hely. Az még az életösztönt 
is hát-térbe szorítja, s akár a saját élete, 
vagy testi épsége árán is teljesíti a 
feladatát – habár amennyiben a Pszi-
mester közvetlen ön-gyilkosságra, vagy 
azzal felérő cselekedet-re utasította, az 
ellen az áldozat ismételt 
mágiaellenállásra jogosult, melynek 
sikere esetén kiszabadul az irányítás alól. 

Sikertelenség esetén azonban végrehajtja 
az utasítást. Az időtartam lejártával maga 
sem tudja megmagyarázni a tetteit, gyakran 
nem is emlékszik rájuk tisztán, csupán 
homályos képeket tud felidézni arról, hogy 
mi történt vele. 

Az időtartam a Ψ-pontok 
többszörözésével hosszabbítható. 
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Indulat elfojtása 
 

Ψp: 1 Ψp/2 E 
ME: asztrális 

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 perc (6 kör) 
 

A Pszi-mester ezzel a diszciplínával a célpont 
pillanatnyi dühét és agresszivitását szüntetheti meg, 
ezáltal lecsillapítva őt. Hasznos képesség ez egy 
elfajuló tárgyalás során, hiszen segítségével a 
beszélgetés visszaterelhető a kívánt tárgyra, de harc 
közben is, amennyiben az ellenfél haragból, 
indulattal támad. Az ilyen lény a dühe 
lecsillapodásával a harci kedvét is elveszíti, ezért a 
diszciplína a békés elvonulás hatékony eszköze 
lehet. A mélyen gyökerező, régi gyűlölet az 
időtartam leteltével ismét feléled, de a csupán 
hirtelen indulatból fakadt dühöt a diszciplína nyom 
nélkül eltörli. Ugyanakkor, amennyiben a célpont az 
időtartam során újabb okot kap az indulatokra (pl. 
megtámadják), azzal azonnal kiszabadul a 
diszciplína hatása alól.  

Az Indulat elfojtása a tiszta, tudatos számítás 
által vezérelt célpontokkal szemben hatástalan, 
lévén esetükben hiányzik a diszciplína célpontjául 
szolgáló érzelem (pl. egy bérgyilkos, aki nem 
indulatból, hanem kötelességből támad, vagy egy 
olyan vitapartner, aki tudatosan próbálja 
konfliktusba siklatni a tárgyalást).  

Az időtartam a Ψ-pontok többszörözésével 
hosszabbítható. 

 
Elmecsapás 

 
Ψp: 1 Ψp/ E 
ME: mentális 

A meditáció ideje: 2 szegmens 
Időtartam: 3 kör 
 

A diszciplína nem más, mint egy a  élpont  elmé- 
jére mért erős mentális csapás, aminek 
eredményeképp       az       áldozat       megzavarodik,  

koncentrálóképessége 
és mozgáskoordiná-
ciója   megtörik.   Az 

időtartam  lejártáig  
kábán,           erőtlenül 

mozog,  egyensúly-
érzékét                elveszíti, 

mozgása  kiszámíthatat-
lanná,         koordinálatlanná 

 válik. Gondolatai kuszák 
lesznek,  nehezére  esik  
fókuszálni, vagy  egyáltalán 
felfogni, mi történik körülötte. 

TÉ-je,     VÉ-je     és     KÉ-je    
a diszciplína Erősségével 

csökken, CÉ-je ennek a 

kétszeresével. Varázsolni, Pszit használni egyáltalán 
nem képes. Intelligenciája, Ereje, Gyorsasága és 
Ügyessége a diszciplína Erősségének minden 5 
pontja után eggyel csökken. Noha 1 alá egyik érték 
sem eshet ilyen módon, de amennyiben bármelyik 
fizikai képesség 3 alá kerül, az áldozat a földre rogy 
és mozgásképtelenné válik. A szellemi képességek 
bármelyikének 3 alá csökkenése esetén pedig 
azonnal az eszméletét veszti. 

Az időtartam a Ψ-pontok többszörözésével 
hosszabbítható. 

 
Zavartság 

 
Ψp: 1 Ψp/2 E 
ME: mentális 

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 1 perc (6 kör) 
 

A Pszi-mester a gondolat-központ elnyomásával 
képes elhomályosítani a célpont figyelmét és 
koncentrálóképességét. Az áldozat gondolatai a 
diszciplína hatására fókuszálatlanná válnak, miáltal 
nehezen jut döntésre, vagy megoldásra akár 
hétköznapi kérdésekben is, a figyelme elkalandozik, 
elbambul. Érzékelése, Akaratereje és Intelligenciája a 
diszciplína Erősségének minden 5 pontja után 
eggyel csökken. A képességek ilyen módon nem 
csökkenhetnek 1 alá, de amennyiben bármelyik 3 alá 
esik, az áldozat elalszik. 

Az időtartam a Ψ-pontok többszörözésével 
hosszabbítható.  

 
Kondicionálás 

 

Ψp: 15 Ψp + diszciplína 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 perc (6 kör) 
Időtartam: lásd a leírásban 
 

Ha a Pszi-mester egy asztrális, vagy mentális 
hatású diszciplínát a Kondicionálás segítségével 
juttat a célpont elméjébe, lehetősége van 
meghatározni egy kiváltó ingert, aminek hatására az 
majd működésbe lép. Az inger lehet egy szó, egy 
hang, egy személy megpillantása, vagy bármilyen a 
Pszi-mester által előre meghatározott körülmény. 
Ennek bekövetkeztéig az elültetett diszciplína 
lappang, nincs hatással az áldozatra, de az előre 
meghatározott feltétel bekövetkezése esetén azonnal 
működésbe lép és kifejti a hatását, mintha csak 
abban a pillanatban került volna alkalmazásra. 

Megjegyzendő, hogy ezen a módon csak olyan 
diszciplína kondicionálható, ami aktív asztrális, 
vagy mentális hatást fejt ki a célponton, vagyis pl. 
Távérzékelés, vagy Telepátia nem. Parancs, Sugallat 
és Mentális illúzió esetén a Pszi-mester már a 
kondicionáláskor pontosan és részletesen meg kell, 
hogy határozza a későbbi hatást – tehát az életbe 
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lépő utasítást, de még a rögzített illúzió pontos 
tartalmát is –, amin később már nincs mód 
változtatni. 

A kondicionált diszciplína a Pszi-mester által 
meghatározott ideig, de legfeljebb annyi napig 
lappang az áldozat elméjében, amennyi az 
alkalmazó Tapasztalati Szintje, azután kifakul 
onnan. Amennyiben ezen idő letelte előtt 
aktiválódik, úgy azzal a kondicionálás kimerül, 
további hatást az inger megismétlődése esetén sem 
fejt ki. Egy személy elméjébe egyszerre csak egy 
Kondicionálás ültethető, amennyiben valaki újabbat 
bocsátana rá, csak a nagyobb Erősítésű kapcsolt 
diszciplína fog érvényesülni, a gyengébbet kitörli. 
Arról, hogy valaki Kondicionálás alatt áll-e, Asztrál-, 
vagy Mentálszem segítségével lehet meggyőződni, 
törlésére pedig egyedül a felülírás módszere 
ismeretes. 

A Kondicionálás 15 Ψ-pontba kerül az elültetni 
kívánt diszciplína költségén felül. 

 
Befolyásoltság elnyomása 

 
Ψp: 1 Ψp/3 E 
ME: asztrális vagy mentális 

A meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 5 kör 

 

A Pszi-mester a célponton fennálló külső 
asztrális, vagy mentális manipulációk hatását 
függesztheti fel ideiglenesen, amennyiben az 
áldozat vonatkozó mágiaellenállása sikertelen 
és az elnyomás erősítése meghaladja az 
elnyomni kívánt beavatkozásét. Azt, hogy a 
diszciplínát asztrális, vagy mentális 
manipulációkkal szemben veti be, a Pszi-
mesternek az alkalmazás kezdetén kell 
eldöntenie, ha mindkét típusú befolyásoltságot 
meg akarja szüntetni, azokkal szemben külön-
külön kell alkalmaznia a diszciplínát. 

A Befolyásoltság elnyomása tisztán asztrális, 
vagy mentális úton, kizárólag a célpont 
elméjére hat, vagyis nem szünteti meg a rajta 
működő mágiát, vagy Pszi-alkalmazásokat, 
csupán az általuk kiváltott asztrális, vagy 
mentális hatást nyomja el egy időre. Ha a 
megszüntetni kívánt hatás a diszciplína 
hatóidejénél hosszabb ideig áll fenn, akkor az 
időtartam leteltével ismét működésbe lép. 
Amennyiben a célpont több manipuláció hatása 
alatt állt abból a típusból (asztrális, vagy 
mentális), amivel szemben a Pszi-mester 
megpróbál beavatkozni, úgy a diszciplína 
egyszerre veszi föl velük a harcot és csak abban 
az esetben eredményes, ha az erősítése 
meghaladja azok együttes Erősségét. 

Az időtartam a Ψ-pontok többszörözésével 
meghosszabbítható. 

 
Mentálgát 

 
Ψp: 1 Ψp/ E 
ME: -  

A meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 perc (60 kör) 
 
A Pszi-mester a hatóterületen belül ideiglenesen 
megváltoztatja a mentálsíkot felépítő képlékeny 
energiát, miáltal megnehezíti annak manipulálását, 
így a mentálfonalak létrehozását, valamint a 
különböző mentális beavatkozások elvégzését – 
legyenek azok varázslatok, vagy Pszi-diszciplínák.  

A diszciplína hatóterülete legfeljebb annyi láb 
sugarú kör, amennyi a Pszi-mester Tapasztalati 
Szintje, középpontja pedig minden esetben az 
alkalmazó. A lefedett területen tartózkodók 
mágiaellenállását az időtartam során úgy kell 
számolni, mintha az a diszciplína Erősítésével 
megnövekedett volna. A 
korábban már sikerrel 
létrejött beavatkozá-
sokra a gát nincs 
hatással, a hatóidő alatt 
azonban az erősítésnél 
gyengébb manipulációk 
létre sem jönnek, 
kívülről pedig 
képtelenek oda 
behatolni. A belülről 
indított – akár bentre, 
akár kívülre irányuló – 
manipulációkra a gát 
ugyanilyen hatással 
van, a megromlott 
körülmények között 
még a Pszi-mester is 
csak a fenti 
korlátozásokkal képes 
használni a hatalmát.  

A Mentálgát nem 
akadályozza az 
érzékelést, ezért az ilyen 
típusú diszciplínákkal 
szemben hatástalan. 
Nem gátolja továbbá 
azon mentális 
varázslatokat és 
diszciplínákat sem, 
melyeket a létrehozójuk 
önmagára alkalmaz, 
mivel azok az alkalmazó mentáltestét el sem 
hagyják. 
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Asztrálgát 
 

Ψp: 1 Ψp/ E 
ME: -  

A meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 10 perc (60 kör) 

 
Működését tekintve mindenben megegyezik a 

Mentálgát nevű diszciplínával, de asztrális 
manipulációk megnehezítésére használható. 

 
Lepel 

 
Ψp: 1 Ψp/2 E 
ME: mentális és asztrális 

A meditáció ideje: 3 kör 
Időtartam: 30 perc 
 

A Lepel lehetővé teszi a Pszi-mester számára, 
hogy a különféle érzékelő- és keresővarázslatok elől 
elrejtse a célpontját – legyen az személy, tárgy, vagy 
akár helyszín. Amennyiben a keresés erősítése nem 
haladja meg a Lepel Erősségét, úgy eredménytelen 
marad, s a diszciplína hatóideje alatt képtelen 
felfedezni az elrejtett célpontot. 

A diszciplína segítségével legfeljebb feleannyi 
személy, illetve tárgy rejthető el, mint amennyi a 
Pszi-mester Tapasztalati Szintje (felfelé kerekítve), 
vagy legfeljebb ugyanennyi láb sugarú területre 
terjeszthető ki, melynek középpontja minden 
esetben az alkalmazó. A diszciplína a célpont 
közvetlen – fizikai, asztrál-, vagy mentálszemmel 
történő – felfedezését nem akadályozza, de a 
szimpatikus, vagy egyéb elven működő 
keresővarázslatok elől elrejti (pl. Fürkész, vagy az 
Uwel-papok Kopó nevű egyedi varázslata), s 
megfelelő Erősítés esetén még a jövőbelátó 
alkalmazások és varázslatok (pl. Hatodik érzék 
diszciplína) sem képesek érzékelni őt. 

Ha az elrejteni kívánt célpont a rejtésbe nem 
egyezik bele, úgy azzal szemben asztrális és 
mentális mágiaellenállásra jogosult, melyek 
bármelyikének sikeressége esetén a diszciplína 
hatástalan marad. 

 
Mentálkapocs 

 
Ψp: 1 Ψp/ 2 E 
ME: mentális  

A meditáció ideje: 3 kör 
Időtartam: 1 óra 

 
A Pszi-mester mentális „horgot” akaszthat a 

célpontjára, miáltal a mentális síkon kapcsolat 
létesül közöttük – tulajdonképpen egy kettejüket 
összekötő mentálfonál jön létre. Az így létrehozott 
fonál sajátossága, hogy üres, önmagában semmilyen 
hatást nem hordoz, csupán összeköti a két tudatot, 
de a Pszi-mester ezt az összeköttetést a 

későbbiekben bármilyen mentális manipuláció 
továbbítására felhasználhatja. Fenntartásának 
időtartama alatt a Mentálfonál beoltása diszciplína 
segítségével, az ott leírt szabályok szerint bármikor 
Pszi-diszciplínákat alkalmazhat a fonál másik végén 
lévő személyre, akármilyen távol kerüljenek is 
egymástól, a Telepátiát pedig az üres fonálon át 
beoltás nélkül is úgy használhatja rá, mintha csak 
látótávolságban lennének egymástól. A fonál 
kétirányú, azaz a másik végén lévő személy 
elméletileg ugyancsak felhasználhatja a saját 
diszciplínáihoz, de mivel a Siopa-rendszerű Pszi az 
egyetlen, ami erre felkészíti az adeptusait, ezért 
ezzel a lehetőséggel kizárólag egy másik Pszi-mester 
képes élni. A Mentálkapocs segítségével csakis az 
alkalmazó és egy másik személy között hozható 
létre mentálfonál, azaz saját magán kívül mást nem 
képes így a célpontjához kötni. Mivel a kapocs 
viszonylag könnyen, mérsékelt energiabefektetés 
árán képes áthatolni a mentális pajzsokon, nem 
ritka, hogy a Pszi-mesterek egy-egy bonyolult és 
energiaigényes manipuláció előtt alkalmazzák, hogy 
az így létrejövő fonálon át könnyebben juttassák 
célba a diszciplínáikat. 

A Mentálkapocs révén létrejövő fonál legfeljebb 
az Erősségével megegyező erősítésű alkalmazást 
képes hordozni. A létrehozást követően a fonál 
fenntartása már lényegesen egyszerűbb, óránként 1 
Ψ-pontba kerül az Erősség minden 5 pontja után (1-
5 E: 1 Ψp, 6-10 E: 2 Ψp, stb.), valamint kismértékű 
összpontosítást igényel. Ezalatt bármilyen 
tevékenység – akár pszi, vagy mágia is – végezhető, 
de ha az alkalmazó elalszik, vagy eszméletét veszti, 
a létrejött mentálfonál megszakad. 

A Pszi-mester legfeljebb annyi ilyen 
mentálfonalat képes egyszerre fenntartani, amennyi 
a Tapasztalati Szintje. 

 
Asztrálkapocs 

 
Ψp: 1 Ψp/2 E 
ME: asztrális  

A meditáció ideje: 3 kör 
Időtartam: 1 óra 
 

Noha a sík eltérő természetéből adódóan az 
asztrális manipulációk nem létesítenek a 
mentálfonálnak megfeleltethető kapcsolatot a Pszi-
alkalmazó (vagy varázsló) és célpontja között, Arcus 
Siopa a Mentálkapocs kifejlesztése után célul tűzte 
ki, hogy megteremtse a lehetőségét egy az asztrális 
síkon létrejövő hasonló összeköttetésnek. Hosszas 
kísérletezés során végül sikerült megtalálniuk a 
módját, hogy mesterséges úton felépíthessék azt a 
közvetítő csatornát, ami egyedülálló asztrális 
konstrukcióként utánozni képes a mentálfonál 
működését. A létrejött képződmény természetes 
úton nem fordul ugyan elő az asztrálsíkon, ám a 
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Pszi-mesterek repertoárjának igen hatékony részét 
képezi. 

Létrehozását és működését tekintve teljes 
egészében megegyezik a Mentálkapocsnál leírtakkal, 
de az asztrálsíkon, asztrális manipulációk 
közvetítésére szolgál. Természetesen manipulációja 
és beoltása is kizárólag az asztrális diszciplínák 
segítségével lehetséges.  

 
Mentálfonál beoltása 

 
Ψp: 8 Ψp + diszciplína 
ME: lásd a leírásban  

A meditáció ideje: 5 szegmens  
Időtartam: azonnali 

 
A Pszi-mester egy már fennálló mentálfonálba 

egy, vagy több mentális manipulációt juttathat, ami 
azon végigfutva megtámadja a célpontját. Nem csak 
saját maga által létrehozott mentálfonalat olthat be 
így, de legfeljebb 5 láb távolságra tartózkodhat tőle 
és valamilyen módon – jellemzően Mentálszem 
segítségével – képesnek kell lennie érzékelnie azt. A 
Mentálkapocs diszciplínával saját maga által 
létesített fonalat a Pszi-mester ebből a szempontból 
automatikusan érzékeli, valamint amennyiben 
rendelkezik Membránnal, bármely egyéb 
mentálfonalat is, ami a mentáltestéhez kapcsolódik; 
akár maga hozta létre, akár nem. 

A beoltást tehát mindig valamilyen egyéb 
mentális manipulációhoz kapcsolva kell alkalmazni, 
ez lesz az a hatás, amit a Pszi-mester a fonálba olt. A 
bejuttatott diszciplína azután bármelyik irányba 
elindítható a mentálfonálon, így annak egyik 
végpontja sincs biztonságban tőle. Nem egy óvatlan 
mágiahasználó vesztett már rajta ezen, akik hiába 
manipulálták a háttérből bábjaikat, a Pszi-mester 
mégis képes volt megtalálni és ártalmatlanná tenni 
őket. 

Ahhoz, hogy a beoltás sikeres legyen, az 
Erősítése meg kell, hogy haladja a mentálfonálét 
(megegyezik az azt létrehozó mentális manipuláció 
Erősségével), ugyanakkor a beoltani kívánt 
diszciplínák együttes Erőssége pedig nem 
haladhatja meg azt. Ha mégis meghaladná úgy a 
fonál képtelen befogadni és továbbítani őket. A Pszi-
mester a saját mentáltestéhez kapcsolódó üres 
(Mentálkapocs segítségével létesített) fonalakba 
ennél könnyebben juttathat diszciplínákat, ahhoz 
ugyanis a fonál Erősségétől függetlenül elegendő az 
alaperősítésű beoltás. 

Ha e feltételek teljesülnek, a beoltott 
diszciplínákat a fonál a kiválasztott célponthoz 
juttatja. Mivel a fennálló mentálfonál már eleve 
áthalad az elmét körülölelő pajzsokon, ezért a 
hordozott manipulációkat is akadálytalanul 
átjuttatja rajtuk (sőt a Membrán sem érzékeli őket!), 
így azok ellen az áldozat csupán a Tudatalatti 
Mágiaellenállásával védekezhet. Amennyiben a 

fonál több beoltott diszciplínát hordoz, azok ellen a 
mágiaellenállást külön-külön kell kidobni. Az 
esetleges egyéb mentális védelmek (pl. amulettek) 
hatása továbbra is érvényesül. 

Amennyiben a mágiaellenállás sikertelen, a 
bejuttatott diszciplína azonnal kifejti a hatását, s ha 
az a működéséhez szükséges, új mentálfonalat hoz 
létre a Pszi-mester és a célpont között. Az így 
létesülő új fonál Erőssége az őt létrehozó (a beoltott) 
diszciplína erősítésével egyezik meg (tehát nem a 
Beoltáséval!), s kívülről természetesen hasonló 
módon támadható. Telepátia beoltása esetén a Pszi-
mester úgy társaloghat a célpontjával, mintha az a 
látótávolságában volna. 

Az alkalmazás 1 Ψp-ért 2 E-vel erősíthető.  
 

Asztrálfonál beoltása 
 

Ψp: 6 Ψp + diszciplína 
ME: lásd a leírásban  

A meditáció ideje: 5 szegmens  
Időtartam: azonnali 
 

Működését tekintve mindenben megyegezik a 
Mentálfonál beoltása diszciplínával, de asztrális 
manipulációk asztrálfonalakba történő bejuttatására 
használható. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mentális letapogatás 
 

Ψp: 5 Ψp 
ME: mentális  

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: azonnali 
 

A Mentális letapogatás segítségével a Pszi-mester 
a Mentálszemhez hasonlóan vizsgálhat meg egy 
konkrét személyt, használatához azonban nem 
szükséges látnia a célpontját, elég, ha a diszciplínát 
sikeresen beoltja egy hozzá vezető mentálfonálba. 
Amennyiben a beoltás sikerrel jár, ugyanazon 
információk birtokába jut mintha Mentálszemmel 
vizsgálódott volna. Természetesen a letapogatás 
ellen a célpont mentális mágiaellenállásra jogosult (a 
beoltás szabályai szerint), melynek eredményessége 
a beszerezhető információkat a Mentálszemnél 
leírtaknak megfelelően határozza meg. 

A Mentális letapogatás erősítése 1 Ψp-onként 2 
E-vel növelhető. 
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Asztrális letapogatás 
 

Ψp: 3 Ψp 
ME: asztrális  

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: azonnali 
 

Az Asztrális letapogatás segítségével a Pszi-
mester az Asztrálszemhez hasonlóan vizsgálhat meg 
egy konkrét személyt, használatához azonban nem 
szükséges látnia a célpontját, elég, ha a diszciplínát 
sikeresen beoltja egy hozzá vezető asztrálfonálba. 
Amennyiben a beoltás sikerrel jár, ugyanazon 
információk birtokába jut mintha Asztrálszemmel 
vizsgálódott volna. Természetesen a letapogatás 
ellen a célpont asztrális mágiaellenállásra jogosult (a 
beoltás szabályai szerint), melynek eredményessége 
a beszerezhető információkat a Asztrálszemnél 
leírtaknak megfelelően határozza meg. 

Az Asztrális letapogatás erősítése 1 Ψp-onként 3 
E-vel növelhető. 

 
Mentálfonál zavarása 

 
Ψp: 5 Ψp 
ME: lásd a leírásban  

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 5 kör 
 

Ez a diszciplína tulajdonképpen a Mentálfonál 
beoltásának egyszerűbb, önállóan használható 
variációja, melynek segítségével a Pszi-mester 
megzavarhatja egy már fennálló mentálfonál 
működését, amennyiben az Erősítés meghaladja a 
fonál Erősségét (megegyezik az azt létrehozó 
mentális manipuláció Erősségével).  

A zavarás megakadályozza, ideiglenesen 
felfüggeszti a fonál által közvetített varázslat, vagy 
diszciplína hatását: az időtartam során az Irányítás 
nem hat a célpontjára, a Telepátia zavaros, 
érthetetlen töredékeket, a Gondolatolvasás céljából 

felállított mentálfonál pedig csak értelmezhetetlen 
kavargást közvetít a létrehozója számára. A hatás 
pontos leírása a KM feladata, de az eredmény 
minden esetben lehetetlenné teszi a mentálfonálon 
át közlekedő manipuláció rendeltetésszerű 
működését. A Pszi-mester legfeljebb 5 láb 
távolságban tartózkodhat a zavarni kívánt fonáltól 
(természetesen a zavarás létrejöttét követően már 
eltávolodhat tőle) és valamilyen módon – jellemzően 
Mentálszem segítségével – képesnek kell lennie 
érzékelnie azt. A Mentálkapocs diszciplínával saját 
maga által létesített fonalat a Pszi-mester ebből a 
szempontból automatikusan érzékeli, valamint 
amennyiben rendelkezik Membránnal, bármely 
egyéb mentálfonalat is, ami a mentáltestéhez 
kapcsolódik; akár maga hozta létre, akár nem. 

Amennyiben a zavarás Erősítése legalább 
kétszeresen meghaladja a fonál Erősségét, úgy 
végleg tönkreteszi, gyakorlatilag megszakítja azt. 

Az Erősítés 1 Ψ-pontért 2-vel növelhető, az 
időtartam a Ψ-pontok többszörözésével 
hosszabbítható. 

 
Asztrálfonál zavarása 

 
Ψp: 5 Ψp 
ME: lásd a leírásban  

A meditáció ideje: 5 szegmens 
Időtartam: 5 kör 

 
Működési elvét tekintve megegyezik a 

Mentálfonál zavarása diszciplínával, de 
asztrálfonalak megzavarására használható, s 
időtartama során, amennyiben a zavarás erősítése 
meghaladja a fonál Erősségét, meggátolja az 
asztrálfonálon továbbított beavatkozások célponthoz 
jutását. Azon asztrális manipulációkat, melyek már 
elérték a célpontot, nem befolyásolja, lévén azok 
rendeltetésszerű működéséhez már nem szükséges 
az asztrálfonál sértetlensége. 
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A Pszi-mester által használható diszciplínák összefoglaló táblázata 
 
Általános Diszciplína         Ψp igény           ME*             Meditáció ideje   Időtartam        Erősség 
 
Abszolút látás 10 M 1 szegmens végleges 12 
Csettintés - - 1 szegmens egyszeri 12 
Dinamikus Ψ-pajzs min. 1 - 30 kör lásd a leírást! - 
Ébredés - M 1 kör - 12 
Egyensúly 10 M 1 kör 6 kör 12 
Emlékfelidézés 1 M 2 kör 6 év v. 20 kör 12 
Energiafelszabadítás 8 A 1 szegmens azonnali 12 
Érzékélesítés 2/érzékszerv M 2 kör 2 kör 12 
Érzéketlenség 1/2 kör M 5 szegmens lásd a leírást! 12 
Érzéktisztítás 1 M 1szegmens végleges 12 
Fájdalomcsillapítás 1/Fp A 1 kör végleges 12 
Felejtés 5 M 3 kör lásd a leírást! 12 
Hatodik érzék 5 A és M 5 szegmens 60 kör 6 
Lélegzet visszatartása 7+3/kör M 1 kör lásd a leírást! 12 
Kaméleon 12 A és M 3 kör lásd a leírást! 12 
Képességjavítás lásd a leírást! A 2 kör 12 kör 12 
Kitartás 2/2 óra M 6 kör lásd a leírást 12 
Megfélemlítés 12 M 2 szegmens 2 kör 12 
Membrán 10 - 5 perc végleges 12 
Roham 1 Ψp = + 2 TÉ A 1 szegmens 1 támadás 12 
Szinesztézia lásd a leírást! M 2 szegmens 1 kör 12 
Telekinézis 1/1 kg - 1 szegmens 2 kör 12 
Telepátia lásd a leírást! M 3 kör lásd a leírást! 12 
Testhőmérséklet növelés 1/2 °C fok  M 6 kör 2 óra 12 
Tiszta elme lásd a leírást! - a mantra ideje a mantra ideje 12 
Vágy kioltása 25 A 5 kör lásd a leírást! 12 
Ψ-lökés 1/2 kg - 1 szegmens egyszeri 12 
 
 
Slan Diszciplína          Ψp igény           ME*             Meditáció ideje   Időtartam        Erősség 

 
Érzékelhetetlenség 8 A és M 1 kör 1 kör 12 
Jelentéktelenség 6 A és M 1 szegmens 1 kör 12 
Levitáció 1 - 1 kör 1 óra 12 
Statikus Ψ-pajzs min. 1 - 90 kör lásd a leírást! - 
Testsúlyváltoztatás lásd a leírást! M 1 kör 3 kör 12 
Tetszhalál 6 A és M 10 kör 1 óra 12 
Zavarás min. 20 M 1 szegmens azonnali 12 
 
 
Kyr Diszciplína         Ψp igény           ME*             Meditáció ideje   Időtartam        Erősség 
 
Asztrálszem 4 A 3 szegmens 2 kör 1 
Auraérzékelés 5 A és M 1 szegmens lásd a leírást! 2 
Kisajtolás lásd a leírást! - 5 szegmens azonnali - 
Láthatatlanság észlelése 5 M 2 szegmens 5 kör 2 
Mentálszem 6 M 5 szegmens 2 kör 1 
Ψ-ostrom 1 Ψp/3 E - 1 szegmens - 1 
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Siopa Diszciplína         Ψp igény           ME*             Meditáció ideje   Időtartam        Erősség 
 
Asztrálfonál beoltása 6 + diszciplína lásd a leírást! 5 szegmens azonnali 1 
Asztrálfonál zavarása 5 lásd a leírást! 5 szegmens 5 kör 1 
Asztrálgát 1 - 1 kör 10 perc 1 
Asztrális letapogatás 3 Ψp A 5 szegmens azonnali 1 
Asztrálkapocs 1 Ψp/ 2 E A 3 kör 1 óra 1 
Befolyásoltság elnyomása 1 Ψp/3 E A vagy M 1 kör 5 kör 1 
Béklyó 1 - 2 szegmens 2 kör 1 
Del Akka szorítása 1 Ψp/5 E M 1 szegmens 1 kör/TSz 1 
Elmecsapás 1 M 2 szegmens 3 kör 1 
Gondolatolvasás 1 Ψp/2 E M 3 szegmens 1 perc 1 
Hevítés 4 Ψp/ kör - 1 kör 1 kör 1 
Indulat elfojtása 1 Ψp/2 E A 5 szegmens 1 perc 1 
Irányítás 2 M 2 szegmens 1 perc 1 
Készenlét 3 Ψp/ E - 1 kör max. 10 perc 1 
Kondicionálás 15 + diszciplína - 1 perc lásd a leírást! - 
Lepel 1 Ψp/2 E A és M 3 kör 30 perc 1 
Mágia érzékelése 3 - 5 szegmens 2 kör 1 
Mentálfonál beoltása 8 + diszciplína lásd a leírást! 5 szegmens azonnali 1 
Mentálfonál zavarása 5 lásd a leírást! 5szegmens 5 kör 1 
Mentálgát 1 - 1 kör 10 perc 1 
Mentális illúzió 1 M 5 szegmens 1 perc 1 
Mentális letapogatás 5 Ψp M 5 szegmens azonnali 1 
Mentálkapocs 1 Ψp/ 2 E M 3 kör 1 óra 1 
Méregűzés 4/méreg szintje M 1 kör 3 kör 1 
Pajzs 1 - 2 szegmens 2 kör 1 
Páncél 1 - 2 szegmens 2 kör 1 
Parancs 2 M 5 szegmens 1 perc 1 
Sugallat 1 Ψp/2 E M 3 szegmens 1 perc 1 
Szilánkokra robbantás lásd a leírást! - 3 szegmens azonnali 1 
Szívsatu 20 M 5 szegmens azonnali 1 
Távérzékelés 1 Ψp/2 E M 5 szegmens 1 perc 1 
Tűzlobbanás lásd a leírást! - 3 szegmens 2 kör 1 
Védelem megosztása lásd a leírást! A vagy M 2 kör azonnali 1 
Zavartság 1 Ψp/2 E M 5 szegmens 1 perc 1 
Ψ-csapás 1Ψp/2 E M 1 szegmens azonnali 1 
Ψ-érzékelése 1 - 1 kör 1 kör/TSz 1 
Ψ-villám 6 Ψp/k6 Sp - 1 szegmens azonnali 1 
 
*A = Asztrál ME; M = Mentál ME 

              
Késztette:   

Cirifischio 
             2012.09.01 
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