
A Siopa-rendszerű pszi diszciplínái

Minden,  a  pszi-mester  által  alkalmazott,  a  hagyományos  iskolák  valamelyikéhez  tartozó 
diszciplína  erősítése  (hacsak  a  tételes  felsorolás  másképp  nem  rendelkezik),  az  alábbiak 
szerint módosul:

Általános
Egységnyi Ψp dupla Erősség és Időtartam

Slan
Egységnyi Ψp dupla Időtartam

Kyr
Egységnyi Ψp dupla Erősség

Noha a Siopa-rendszer elméletileg alkalmas lenne rá, mégsem tanítja az összes diszciplínát. 
Az alábbi  felsorolás  közli,  hogy a  már  megjelent  alkalmazások közül  a Pszi-mester  mely 
diszciplínákat  alkalmazza,  alkalmazhatja.  Azok  a  diszciplínák,  amelyeknél  a  mesterfokú 
alkalmazás  más  hatásmódosulással  jár,  mint  az  alapfokú,  külön  sort  rendeltünk  neki  – 
máskülönben az alap- és a mesterfokú alkalmazások hatása a táblázatnak megfelelően, azonos 
értelemben változik.

Név Hatás Hely
Általános diszciplínák

Abszolút látás teljesen változatlan MTK 86
Csettintés teljesen változatlan* MTK 85
Dinamikus Ψ-pajzs 1 Ψp 3 erősségnyi pajzs ETK 121
Ébredés változatlan* ETK 118
Emlékfelidézés változatlan ETK 118
Energiafelszabadítás változatlan ÚT 307
Érzékélesítés változatlan ETK 118
Érzéketlenség változatlan ÚT 307
Érzéktisztítás változatlan MTK 86
Fájdalomcsillapítás változatlan ETK 119
Felejtés változatlan ÚT 309
Hatodik érzék változatlan ETK 118
Képességjavítás változatlan ETK 119
Kitartás változatlan ÚT 307
Lélegzet visszatartása változatlan ÚT 308
   Megfékezés változatlan ETK 120
Megfélemlítés változatlan ÚT 308
Membrán 1 Ψp 3 erősségnyi membrán MTK 84
Roham teljesen változatlan ETK 120
Statikus Ψ-pajzs 1 Ψp 3 erősségnyi pajzs* ETK 121
Szinesztézia fehérrel látja a Pszit MTK 86
Telekinézis változatlan ETK 120
Telepátia meditáció ideje 1 szegmens ETK 120
Testhőmérséklet növelés változatlan ETK 121
Tiszta elme változatlan ÚT 306
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Név Hatás Hely
Általános diszciplínák

Vágy kioltása változatlan ÚT 308
Ψ-lökés változatlan ETK 121
Ψ-ostrom 1 Ψp 3 erősségnyi bontás ETK 122

Slan diszciplínák
Aranyharang változatlan ETK 123
Belső idő változatlan ETK 123
Érzékelhetetlenség változatlan ETK 124
Jelentéktelenség változatlan ETK 124
Kitérés változatlan MTK 85
Testsúlyváltoztatás változatlan ETK 125
Tetszhalál másokra is hat, MME ellenáll ETK 126
Zavarás 1 Ψp 5 erősségnyi zavarás ETK 126

Kyr diszciplínái
Asztrálszem változatlan ETK 127
Auraérzékelés változatlan ETK 128
Láthatatlanság észlelése 3 Ψp 1 erősségnyi észlelés ETK 127
Mentálszem változatlan ETK 128
Pszeudó változatlan MTK 85

Siopa diszciplínák
Del Akka szorítása teljesen változatlan ÚT 22
Ψ-csapás teljesen változatlan ÚT 22
Ψ-érzékelése teljesen változatlan ÚT 22
Ψ-villám teljesen változatlan ÚT 22

*a teljesen változatlan alatt azt értjük, hogy a diszciplína hatása minden korábbival ellentétben 
teljesen megegyezik az eredeti szabálykönyvekben található alkalmazással
*a változatlan alatt azt értjük, hogy a diszciplína hatása ugyanaz, de a hatékonyság változik, 
amelynek mikéntjét az előző bekezdésben találod; azaz bár a Fájdalomcsillapításnál azt írtuk, 
hogy a hatása változatlan, mégis 2 Fp-t lehet vele gyógyítani/sebezni 1 Ψp-ért.
*ahol a hatásban 1 Ψp is szerepel, ott az új értéke felülírja a fenti szabályt,  tehát egy 18E 
Statikus pajzsot, melynek felépítése egy átlagos alkalmazó számára 18 Ψp-ba kerülne, az a 
pszi-mesternek nem 18, nem 9, hanem 6 pontjába kerül.
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Fejlesztett hatodik érzék
Ψp: 8
ME: nincs
A meditáció ideje: 5 szegmens
Időtartam: 6 kör

A Siopák hosszas kísérletezgetés eredményeképpen alkották meg ezt a diszciplínát, 
mely  elsősorban  a  fizikai  párviadalokban,  küzdelmekben  segíti  őket.  A  kiélezett 
veszélyérzékkel  rendelkező alkalmazó,  ha közelharci  vagy távolsági,  de fizikai  természetű 
támadást intéznek ellene, Intelligencia-próbát tehet, melynek sikere esetén, bármilyen gyors 
fegyverrel  is  kell  szembenéznie,  felhasználhatja  a  pszi-pontjait  egy tetszőleges  diszciplína 
alkalmazására,  melynek  hatása  még  a  támadás  bekövetkezte  előtt  jelentkezik,  függetlenül 
annak sikerétől vagy kudarcától.

Példa: a pszi-mesterre kahrei számszeríjjal lőnek, melynek támadási ideje 1 szegmens,  
aki, érzékelve, hogy rálőttek, aktivál egy Kitérés diszciplínát még azelőtt, hogy a nyílpuska  
lövedéke becsapódna, de már az után, hogy az íjász kilőtte azt, majd könnyedén félrehajol a  
vessző elől.

A  diszciplína  ezen  kívül  másképp  is  hozzájárul  az  alkalmazó  túléléséhez.  A 
megérzéseire  támaszkodó  pszi-mester  megkapja  a  Vakharc  képzettség  Alapfokát  (2.  fok), 
illetve,  ha  már  rendelkezett  vele,  a  Mesterfokát  (+1  fok),  illetve  semlegesíti  a  túlerőből 
származó Vé-levonásokat.

A diszciplína 1 percig, azaz 6 körig tart, majd minden további körért további 2 Ψp-t 
követel, amit nem kell előre elkölteni.

Ψ-gyorsítás
Ψp: mint a kiindulási diszciplína x a lenti táblázat módosítója
ME: mint a kiindulási diszciplína
A meditáció ideje: 1 szegmens
Időtartam: mint a kiindulási diszciplína

Ez az alkalmazás azt a célt szolgálja, hogy a Pszi-mester minél tökéletesebben képes 
legyen  ellátni  testőri  feladatait.  Önmagában  nem  használható,  mindig  egy  másik 
diszciplínával együtt kell alkalmazni. A segítségével létrehozott alkalmazás meditációs ideje 1 
szegmensre  rövidül,  ám Ψp-igénye  jóval  nagyobb  lesz  az  eredetinél.  A növekedés  annak 
függvénye, hogy eredetileg mennyi időbe tellett volna létrehozni az alkalmazást.

Hogy mennyivel kerül többe az adott hatás alkalmazása, a lenti táblázatból kiderül.
Példa:  Ha  egy  Siopa  5-tel  meg  kívánja  növeli  védence  Gyorsaság  főjellemzőjét  

(alapesetben 2 kör meditáció, 8 Ψp), de szorítja az idő, úgy a pszi-mester gyorsítva is létre  
hozhatja a diszciplínát, amelynek Ψp-költsége így 8x2,5 azaz 20 Ψp lesz.

Eredeti Szorzó

2-5 szegmens 1,5
6-10 szegmens 2
1-3 kör 2,5
4-6 kör 3
1-3 perc 4
3 perc + 5
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Siopa-transz
Ψp: 3
ME: nincs
A meditáció ideje: 1 kör
Időtartam: 6 kör

A diszciplína voltaképpen a Slan-út  Levitáció hatásával rokon, annak felerősített és 
jóval megeröltetőbb változata. Alkalmazásával a Siopa továbbra is 1 láb magasan lebeg, elbír 
bármekkora  súlyt,  képtelen  a  mozgásra  és  sebezhetetlen  minden  nem mágikus  fegyverrel 
szemben; a különbség az, hogy közben alkalmazhat más diszciplínákat, méghozzá fele annyi 
Ψp-ért és fele annyi idő alatt létrehozva, mint eredetileg. Ennek az az oka, hogy a transzban 
olyannyira letisztul a pszi-mester elméje, hogy gyakorlatilag teljes egészében kizár minden 
külvilági ingert vagy hatást, kivéve, ami a kijelölt célpontot illeti. Éppen ezért a Siopa-transz 
alkalmazójára minden támadás, mely nem a célponttól származik, alapesetben is túlütéssel jár.

Figyelés
Ψp: 1/E
ME: Asztrál illetve Mentál
A meditáció ideje: 1 szegmens
Időtartam: 6 kör

A  diszciplína  kidolgozására  azért  volt  szükség,  mert  pyarron  követeinek  gyakran 
kellett  komoly  mágikus,  különösen  az  Asztrál-  illetve  a  Mentálsíkon  megindított 
támadásokkal szembenézni, amelynek gyakran nem állta útját a korábban felhúzott statikus 
pajzs – különösen azután nem, hogy valaki lebontotta azt.

Az alkalmazás segítségével a Pszi-mester tudatának egy részével megfigyel valakit az 
Asztrális-  illetve  a  Mentális  síkon,  ami  leköti  az  egyszerre  alkalmazható  diszciplínáinak 
egyikét, és azonnal érzékeli, ha az így szemmel tartott személy ellen adott hatással kívánnak 
élni. Ekkor villámgyorsan képes reagálni azzal, hogy  még azelőtt létrehoz a védence elméje 
körül egy dinamikus pajzsot, hogy az ellenséges varázslat vagy diszciplína megfogant volna, 
de ezt csak mint a pyarroni metódus általános használója teheti  meg, így tehát 1 Ψp-ért 1 
egységnyi erejű pajzsot hoz létre, s a célpontra ható varázsnak már ezzel az ellenállással kell 
számolnia.

Amennyiben a megfigyelt  személy a védelembe nem egyezik bele  – ezzel  ugyanis 
felfedne egy felszínes vagy gyakorlatilag egyébként is nyilvánvaló érzelmet vagy gondolatot a 
Siopa  számára  –  úgy a  sikeres  alkalmazásához  le  kell  győzni  a  célpont  Asztrális  illetve 
Mentális ellenállását.

Erősített telepátia
Ψp: mint a Telepátia esetében x2
ME: Mentál
A meditáció ideje:  mint a Telepátia esetében
Időtartam: mint a Telepátia esetében

Az  Erősített  telepátia  mindenben  megegyezik  a  Telepátia  diszciplínával  azzal  a 
kivétellel,  hogy  az  üzenetet  vagy  képet  a  Pszi  képzettséggel  nem  rendelkezők  felé  is 
továbbíthatjuk – persze választ hiába is várunk ilyen úton.
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Ψ-sajtolás
Ψp: lásd a leírást!
ME: nincs
A meditáció ideje: 1 kör
Időtartam: végleges

A pszi-mesterek 6 körös transz-szerű meditációval képesek visszanyerni Ψp-jaik felét, 
ám vannak helyzetek, amikor erre nincs elegendő idő. Ezen helyzet orvoslására szolgál ez a 
diszciplína,  melynek  segítségével  az  alkalmazó  a  saját  testének  energiáiból  facsarja  ki  a 
tudatát  telítő  erőket.  Minden erre  használt  Fp  illetve  Ép 1  illetve  4  Ψp-tal  gazdagítja  az 
alkalmazó tartalékait, sőt – az alkalmazással lehetőség nyílik ezek maximum fölé növelésére 
is,  ám ekkor a diszciplína csak fele hatásfokkal működik,  azaz 2 Fp 1 Ψp és 1 Ép 2 Ψp 
átváltással,  csakúgy,  mint  amikor  1  szegmens  alatt  alkalmazzák  a  sajtolást  (l.  még  a  Ψ-
gyorsítás diszciplínát).  A  Ψ-sajtolás megviseli  az alkalmazó szervezetét  és külsejét  is – a 
bőrön véraláfutások jelennek meg, az erek kidagadnak, a szem bevérzik, a köröm befeketedik, 
stb. – aminek játéktechnikai hatása az, hogy minden feláldozott 10 Fp illetve 1 Ép 1 ponttal 
csökkenti  az  alkalmazó  Szépség  főjellemzőjét  (5-ig),  melyet  csak  1  pont/nap  sebességgel 
nyerhet vissza.

Testtisztítás
Ψp: 6/szint vagy 12/szint
ME: Mentál
A meditáció ideje: 2 szegmens/szint vagy 4 szegmens/szint
Időtartam: végleges

A tudat test feletti uralmának ékes bizonyítéka ez a diszciplína, mely annak kívánja 
elejét  venni,  hogy az  elit  testőrt  egy méreg  segítségével  hatástalanítsák  – lévén a  Siopák 
általában  rossz  Egészség-értékkel  bírnak,  könnyen  áldozatául  eshetnek  például  egy 
kellemetlen bódító szernek, mely megbénítja a pszi-használói képességüket.

A  pszi-mesterek  ezt  a  diszciplínát  sikeres  Akaraterő-próba  mellett  –  melynek 
módosítója  megegyezik  a  méregellenállást  módosító,  elsősorban a  méreg  szintjéből  eredő 
módosítóval  –  még  bódultan  vagy más  olyan  állapotban  is  képesek  alkalmazni,  melyben 
normális esetben nem alkalmazhatnák az elme erejét, kivéve természetesen az alvást és az 
ájulást.  Az alkalmazás hatása a következő:  az alkalmazó meghatározza,  hogy milyen  erős 
mérget  kíván semlegesíteni  – minden szint  után elköltve 6 Ψp-ot –, majd az adott  szintet 
levonva a rá ható méreg szintjéből újradobja az Egészség-próbáját. Amennyiben többször hat 
pontot költött a Testtisztításra, mint a méreg szintje, úgy az teljesen hatástalanná válik.

Kétszeres energia és meditációs idő ráfordítása mellett a Siopa csak a rá ható méreg 
másodlagos hatását szenvedi el még akkor is, ha a gyengítés utáni Egészség-próbáját elbukta. 
Felgyorsítva a diszciplínát a pszi-mesternek lehetősége van arra, hogy, miután megtudja, hogy 
megmérgezték,  még azelőtt  aktiválja a Testtisztítást,  hogy a szer kifejtené hatását  még az 
azonnali mérgek esetében is – így könnyen megúszhatja a rögtön halált okozó mérgek hatását 
is.

A  diszciplína  természetesen  betegségek  vagy  ajzószerek  semlegesítésére  is 
használható illetve célpontja bárki lehet, akit a pszi-mester lát vagy érzékel, és beleegyezik a 
hatásba vagy elvéti Mentális mágiaellenállását.
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Diszciplína lekötése
Ψp: mint a lekötött diszciplína x 2
ME: nincs
A meditáció ideje: 3 kör + a lekötött diszciplína létrehozási ideje
Időtartam: 1 nap vagy lásd a leírást

A Siopa-rendszerű pszi a kivárás és az azonnali hatályú beavatkozás magasiskolája, s 
ezt szolgálják diszciplínái is. Ezzel az alkalmazással a pszi-mester képes elméjében lekötni 
egy tetszőleges diszciplínát, melyet azután egyetlen szegmens alatt képes előhívni, megelőzve 
ezzel mindenkit, aki vele egy időben kíván cselekedni – azaz gyakorlatilag korábban hozza 
létre a diszciplínát, de csak később használja fel.

Az  eltárolt  diszciplína  energiaigénye  a  szokásos  kétszerese,  de  az  alkalmazó  az 
elkövetkező  20  (24)  órában  bármikor  képes  előszólítani.  A  hatás  elvész,  amennyiben  az 
eltároló  elalszik  vagy  elájul,  vagy  bármi  más  olyat  tesz,  ami  a  Dinamikus  Ψ-pajzsok 
lebomlásával  járna  –  de  természetesen  megmarad,  ha  valaki  lebontja  a  Siopa  megfelelő 
pajzsát.

A pszi-mester  nem csak egy hatás eltárolására  képes – minden további  diszciplína 
eltárolása  azonban  5-tel  több  Ψp-jába  kerül  a  duplázás  után,  mely  +5  összadódik;  így  a 
harmadik  +10,  az  ötödik  pedig  már  +20  Ψp-ba  kerül.  Az  alkalmazó  legfeljebb  annyi 
diszciplínát készíthet így elő, amekkora a Tapasztalati szintje.

Példa:  a  pszi-mester  már  eltárolt  egy  4E  Ψ-villámot  4x6x2  azaz  48   Ψp  
felhasználásával, de szeretne még egy 100 foknyi Testhőmérséklet-csökkentést is elzárni, ami  
50/10x2+5 azaz 15  Ψp-jába kerül. Az ezután harmadikként eltárolt 5-ös Erősségű Mana-
mentes terület pedig már 25x2+10, azaz 60 Ψp-ot emészt fel.

Kábítás
Ψp: 1/E
ME: Mentál
A meditáció ideje: 1 szegmens
Időtartam: 3 kör

A Kábítás diszciplína a Kínokozás nevű alkalmazással rokon, ám attól egy részletében 
különbözik – méghozzá abban, hogy az elme fájdalomközpontja helyett  az érzékközpontot 
támadja meg.

Minden, a Kábítás létrehozására fordított Ψp, ami felülmúlja az ellenfél teljes Mentális 
ellenállását  1  Ké,  1  Té,  1  Vé  és  2  Cé  csökkenést  eredményez  az  áldozat  harcértékei 
tekintetében, ahogy az azonos nevű varázslói Mentálmágikus mozaik is teszi – ezzel azonban 
Tulajdonságcsökkenést még ideiglenesen sem lehet okozni, arra ott a Képességrontás.

Ψ-tekintet
Ψp: 4/E
ME: Akaraterő-próba
A meditáció ideje: 1 szegmens
Időtartam: lásd a leírást

A  diszciplína  mindenben  megegyezik  a  Kyr-metódus  Mágikus  tekintet nevű 
alkalmazásával  azzal  a  különbséggel,  hogy itt  a  fogva tartott  tekintetű  áldozat  ellen a  Ψ-
hatások  jönnek  létre  hatékonyabban,  melynek  mértéke  megegyezik  az  előbbi  diszciplína 
mellett található táblázatban található értékekkel.
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Tudat érzékelése
Ψp: 1 vagy 5
ME: nincs
A meditáció ideje: 1 szegmens vagy 1 kör
Időtartam: 1 szegmens vagy 3 kör

A Tudat érzékelése diszciplína hellyel-közzel az Abszolút látás megfelelője, ám, azon 
kívül,  hogy  hatékonyabb  annál,  hatását  nem  az  Anyagi,  hanem  a  Mentálsíkon  fejti  ki. 
Segítségével  a  pszi-mester  képes  érzékelni  az  50  láb  sugarú  körzetében  lévő  tudatokat, 
amennyiben azok Intelligenciája nagyobb, mint 3. Ezzel, azon felül, hogy látja a láthatatlant 
függetlenül  annak  erősségétől,  képes  áttekinteni  az  anyagi  természetű  falakon,  amelyek 
halvány körvonala mögött  hófehér izzással látszanak a Mentáltestek,  s melyek körül ezüst 
derengéssel remegnek a statikus, szürkével a dinamikus pajzsok. Minden anyagi természetű 
fal, melyet a diszciplínával kell áthidalni, 5 lábbal csökkenti a hatótávolságot egészen 10 lábig 
– a Siopa ennyit mindenképpen belát.

Az első alkalmazási  módszer  1 Ψp-ért  egyetlen  szegmensre  (és semmiképpen sem 
többre) biztosít bepillantást a Mentálsíkra, mely idő alatt a tudatok ugyan látszanak, a köztük 
feszülő mentálfonalak nem. A második, energiaigényesebb alkalmazás, amennyiben a fonalak 
Leplezéssel el nem látott forrásból erednek, felfedi azokat is. Ezen alkalmazás időtartama a 
ráfordított energia többszörözésével egyenesen arányosan többszöröződik.

A diszciplína  időtartama  alatt  a  pszi-mester  teljességgel  érzéketlen  az anyagi  világ 
dolgaira,  így  közben  harcolni  vagy  mozogni  nem célszerű,  hozzá  beszélni  pedig  teljesen 
értelmetlen, látását azonban a Tudat érzékelésének hatótávolsága adja – ez azt jelenti, hogy a 
diszciplínákat képes úgy alkalmazni az érzékelt tudatokra, mintha látná a személyeket még 
akkor is, ha azok néhány fallal odébb tartózkodnak.

Az alábbi diszciplínákat csak a Tudat érzékelése alatt lehet használni. Hatótávolságuk 
megegyezik  a  feltételes  hatás  hatótávolságával  és  értelemszerűen  legfeljebb  addig 
tartanak, ameddig a fenti alkalmazás.

Mana-mentes terület
Ψp: 5/E vagy 10/E
ME: nincs
A meditáció ideje: E kör
Időtartam: 3 kör

A Siopa ezen diszciplínával képes arra, hogy akaratának erejével megakadályozza a 
különböző varázslatok létrejöttét egy adott területen belül. Amíg az alkalmazás aktív, a hatás 
az adott területen megidézett, nem isteni eredetű varázslatok megszületését akadályozza meg. 
Minden ráfordított 5 Ψp 1E hatást jelent – azaz az Erősségénél kisebb erejű mágia meg sem 
születik,  a  nagyobb  erejű  pedig  annyival  gyengül,  amennyivel  a  diszciplína  feszült  neki, 
akárcsak a Védő varázskörök esetében. A diszciplína érdekessége, hogy a varázslók Szőnyeg 
formázásának megfelelően fejti ki a hatását – azaz a hatóterület csökkentésével arányosan nő 
a diszciplína ereje. A már működő varázslatok ellen a diszciplína fele erősséggel – vagy dupla 
Ψp-ért – hat és nem szünteti meg vagy gyengíti a varázsjeleket.

Példa:  a  pszi-mester  25  Ψp  rááldozásával  létrehoz  egy  Mana-mentes  területet,  
melynek Erőssége így 5E, hatótávolsága 30 láb; ha 5 lábra csökkenti  a hatótávolságot  –  
mivel hatodára zsugorította a sugarat, hatszorosára, 30-ra nő az Erősség.
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Ψ-mentes terület
Ψp: 3/E vagy 5/E
ME: nincs
A meditáció ideje: E/2 kör
Időtartam: 3 kör

A  diszciplína  teljesen  megegyezik  a  korábban  kifejtett,  Mana-mentes  terület 
diszciplínával azzal a különbséggel, hogy a Pszi-alkalmazásokra fejti ki a hatását.

Emlékeztetőül  röviden:  a  nem  pszi-mesterek  által  alkalmazott  diszciplínák 
alaperőssége az Általános és a Slan-diszciplínák esetében 6, a Kyr-metódus esetében pedig 1.

Ψ felszabadítása
Ψp: 1/E
ME: Mentál
A meditáció ideje: 1 kör
Időtartam: végleges

A diszciplína  egyik  alkalmazása  segítségével  a  pszi-mester  képes  egy 
különleges csapást mérni ellenfelére, akinek a támadás az elméjét éri, de nem 
fájdalmat okoz, hanem roncsolja a fókuszáló erejét. Az alkalmazás lehetőséget 
biztosít arra, hogy a Siopa egy általa érzékelt tudatra kegyetlen csapást mérjen, 
melynek Erőssége megegyezik a diszciplínára áldozott Ψp-ok számával. Minden 
egyes pont, amivel a hatás túlszárnyalja az áldozat Mentális Mágiaellenállását 1 
Ψp újratöltődésig tartó elvesztését eredményezi. A csapás a Mentálsíkon olyan 
örvényt  kavar  az  áldozat  körül,  mely,  azon  kívül,  hogy  minden  pszi-mester 
számára érezhető lesz, a közelbe hívja a sík lényeit  – a hullámokat elvesztett 
pontonként 5 láb távolságig lehet érezni, kivéve, ha a pszi-mester 5 Ψp áráért 
elfojtja ezeket, mert ekkor a hullám mérete csak fél láb pontonként.

A  diszciplína  másik  alkalmazásával  a  pszi-mester  képes  a  működő 
diszciplínák  megszüntetésére.  A  hatást,  amennyiben  a  megcélzott  diszciplína 
egy  személyre  hat,  az  első  alkalmazáshoz  hasonlóan  kell  kiszámolni,  de  ez 
esetben nem az alkalmazó elméjéből hanem a diszciplínából szabadulnak fel a 
pontok,  megszüntetve  annak hatását.  A függetlenül  működő darabok,  mint  a 
Telekinézis,  önmagukban  léteznek,  mágiaellenállásuk  megegyezik  az 
Erősségükkel.

E  helyütt  fontos  megjegyezni,  hogy  az  erősíthető  diszciplínák 
gyengülnek az elvesztett pontokkal, míg a fix erősséggel létrejövők (mint pl. a 
Chi-harc) csak egészüket véve szüntethetőek meg, tehát lehetetlen egy 20 Ψp-ért 
létrehozott Belső időből 8 pontot elvenni; ez esetben, ha a felhasznált pontok a 
teljes diszciplínát nem oszlatják szét, az alkalmazásnak nincs semmi hatása.

Példa:  egy  20   Ψp-ért  életre  hívott,  10  font  mozgatására  alkalmas 
Telekinézis diszciplínára 15  Ψp-ért létrehozva a Ψ felszabadítását a végleges  
hatás 15-6, azaz 9 pontnyi rombolás lesz, amellyel így 11-re csökkenthetjük a  
Telekinézis erejét. Ezzel így csak 5 font megtartása lehetséges.
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Belső érzékelés
Ψp: 2/érzék
ME: nincs
A meditáció ideje: 1 szegmens vagy 1 kör
Időtartam: 1 szegmens vagy 1 kör

A Belső  érzékelés  a  Tudat  érzékelésének  kiélezése  és  felerősítése,  mellyel  a  pszi-
mesterek képesek a Mentálsíkot pásztázva a gondolkodókon kívül egyebeket is érzékelni. A 
diszciplína alkalmazásának módja a következő: a Siopa az alábbi felsorolásból kiválaszt egy 
dolgot,  amit  meg kíván vizsgálni,  majd elkölt  érte  2  Ψp-ot;  természetesen  több dolgot  is 
megfigyelhet  egy  időben,  de  legfeljebb  annyit,  amennyi  a  Tapasztalati  szintje,  s  minden 
további tényező érzékelése újabb 2 Ψp-jába kerül.

A diszciplínának, ha személyre alkalmazzák,  át kell hatolnia a célszemély pajzsain, 
míg ha leplezett mágiára, úgy a leplezés erősségének háromszorosán; az alkalmazás erősítése 
Ψp-onként 3E-vel történik

A Belső érzékelés célpontjai lehetnek: varázslatban/jelben/személyben kötött mágikus/
pszi  energia,  mentálfonalak,  pszeudó-tudatok  illetve  bármi,  amit  a  Km  jogosnak  ítél.  A 
diszciplína Ψp-költségét öt megfigyelt célpontonként kell kifizetni.

Példa:  a  pszi-mester  kíváncsi  rá,  hogy  a  Tudat  érzékelésének  hatótávolságán,  30 
lábon belül lévő 4 tudat közül melyek fókuszálnak mágikus energiát és pszit, illetve hogy mely  
tárgyak  mágikusak.  A  mágikus  és  a  pszi-energiák  fókuszának  felderítéséhez  10-10  Ψp-ot  
használ, hogy azok az alap 6E mellé további 24E-vel gazdagodjanak, így növelve 30-ra az 
Erősségeket, a tárgyak felderítéséhez azonban csak az alap 2-t, hiszen így is láthatóvá válik  
minden, legfeljebb 2E-vel fokuszált mágia.

Ψ-robbantás
Ψp: 2/E vagy 5
ME: Mentál
A meditáció ideje: 1 szegmens vagy 1 kör
Időtartam: végleges

A  Ψ-robbantás  egyike  a  pszi-mesterek  direkt 
támadó  diszciplínáinak.  Segítségével,  amennyiben  a 
hatás  erőssége  akár  csak  1  ponttal  is  meghaladja  a 
célpont Mentális mágiaellenállását, az elveszti elméjének 
összes  Ψp-ját,  melyek  anyagi  formát  öltve  Elemi  Erő 
kitörésben  enyésznek  el.  Ennek  erőssége  minden 
felrobbantott  pont  után  1  és  mindenben  megfelel  a 
varázslói Elemi Mágia Elemi Erejével, tehát minden 5E 
után  1k6-ot  sebez  és  lábanként  1-gyel  csökken  az 
Erőssége.

A pszi-mester  saját  energiáit  is  felszabadíthatja, 
ekkor  azonban  5  Ψp-ot  kell  érte  fizetnie  és  1  körig 
koncentrálnia.
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Pszeudó-diszciplínák

Az alábbi diszciplínák megszületése a pszi-mesterek áldozatos munkájának köszönhető, ám 
ők is csak áttételesen képesek alkalmazni. Ezeket az alkalmazásokat kizárólag a Siopa által 
létrehozott Pszeudó-tudat (l. MTK 85. oldal) képes használni a saját Ψ-pontjaiból.

Pszeudó-támadás
Ψp: nincs
ME: nincs
A meditáció ideje: átszivárgás
Időtartam: lásd a leírást

A Pszeudó ezen alkalmazással átszivárog áldozatának pajzsain, ami annyi kört vesz 
igénybe, amennyi az ellenfele statikus pajzsának Erősségének a fele. Ezután a pajzson belül 
kerülve kizárólag a Tudatalatti ellenállással kell megküzdenie, ha bármilyen diszciplínát akar 
használni önnön tartalékaiból.

Pszeudó-ék
Ψp: nincs
ME: nincs
A meditáció ideje: átszivárgás majd 1 kör
Időtartam: lásd a leírást

A Pszeudó ezzel az alkalmazással éket üthet ellenfele Statikus pajzsán - a támadás egy 
Pszeudó-támadással kezdődik majd 1 kör alatt megnyílik a tölcsér, melyen keresztül a kintről 
behatóknak mindössze az áldozat Tudalatatti ellenállását kell leküzdeniük.

A létrehozó ezen keresztül korlátlanul képes behatni – azt kell mindössze figyelembe 
vennie, hogy a pszeudó minden, a tölcséren átfutó Ψp után veszít egy pontot. Ha más kívánja 
használni a tölcsért, úgy a pszi-mesternek el kell költenie a behatás minden megkezdett öt Ψp-
ja illetve minden harmadik Mp-je után 1 Ψp-t,  amit  hozzá kell  adni a pszeudó pontjaiból 
levonandó értékhez. Ez alól csak akkor van kibúvás, ha a pszi-mester és az általa támogatott 
alkalmazó között Társszimpátiás viszony áll fenn, ekkor ugyanis nem kell vezetni a társának 
elméjét,  így maga a pszeudó létrehozója nem költ pontokat. Ha a pszeudó nem „éli túl” a 
hatást, amit rajta keresztül kívántak alkalmazni, a varázslat vagy egyéb hatás sem jön létre.

Pszeudó-manarombolás
Ψp: 1+rombolt Mp
ME: Mentál
A meditáció ideje: átszivárgás majd 1 szegmens
Időtartam: egyszeri

A Pszeudó ezen támadással képes megfosztani a nem isteni eredetű mágiahasználókat 
Mana-pontjaiktól  azzal,  hogy megrongálja  azok elméjének  manafókuszáló  képességét.  Az 
alkalmazás Pszeudó-támadással kezdődik, majd a beszivárgott tudat a saját Ψp-jaiból annyit 
használ el, ahány Mp-től meg kívánja fosztani a célpontot és még 1-et. Az áldozat azonnal 
elveszíti az adott Mp-mennyiséget, némi fejfájás és kéken felizzó szemek kíséretében.
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Név Ψp Meditáció ideje Időtartam ME

Fejlesztett hatodik érzék 8 5 szegmens 6 kör -

Ψ-gyorsítás spec. 1 szegmens eredeti eredeti

Siopa-transz 3 1 kör 6 kör -

Figyelés 1/E 1 szegmens 6 kör A/M

Erősített telepátia Telepátia x 2 2 kör 1 kör M

Ψ-sajtolás spec. 1 kör végleges -

Testtisztítás spec. spec. végleges M

Diszciplína lekötése lekötött x 2 3 kör + lekötött 1 nap vagy spec. -

Kábítás 1/E 1 szegmens 3 kör M

Ψ-tekintet 4/E 1 szegmens spec. Ake

Tudat érzékelése 1 vagy 5 1 szegmens vagy 1 kör 1 szegmens vagy 3 kör -

Tudat érzékelése diszciplínák

Mana-mentes terület 5/E vagy 10/E E kör 3 kör -

Ψ-mentes terület 3/E vagy 5/E E/2 kör 3 kör -

Ψ felszabadítása 1/E 1 kör végleges M

Belső érzékelés 2 1 szegmens vagy 1 kör 1 szegmens vagy 2 kör -

Ψ-robbantás 2/E vagy 5 1 szegmens vagy 1 kör végleges M

Pszeudó-diszciplínák

Pszeudó-támadás - átszivárgás spec. -

Pszeudó-ék - átszivárgás + 1 kör spec. -

Pszeudó-manarombolás 1 + spec. átszivárgás + 1 szegmens végleges M

Felhasznált irodalom
M.A.G.U.S. Első Törvénykönyv (Szabálykönyv)
M.A.G.U.S. Második Törvénykönyv (Szabálykönyv)
M.A.G.U.S. Új tekercsek (Szabálykönyv)
M.A.G.U.S. Alapkönyv (d20 szabálykönyv)

A képek hivatalos M.A.G.U.S. kiadványokból származnak
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