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A játékrendszerben a Pszi mint 
képzettségek halmaza jelentkezik. 
Ezek nem kötelezőek és nem 
kizárólagosak. Megtanulásuk kizárólag 
a Pszionista beállítottságától és 
mentalitásától, valamint mestere 
makacsságától függ. Az egyetlen 
kötelező képzettség, ami a gyakorlati 
haszna miatt is nélkülözhetetlen, a 
Meditáció. Ezt valamilyen fokon 
minden Pszit használó személy 
elsajátítja, egyesek egyenesen mesteri 
szintre fejlesztik. Ez a  képzettség 
tekinthető a Pszi alapjának. A többi 
képzettség nagyban függ a követendő 
Út-tól és a mesterek tudásától. Nem 
mindenütt ismerik mindegyiket és nem 
mindenkinek kötnek az orrára 
bizonyos tanokat. A képzettségek a 
Pszi pont mértékét is meghatározzák. 
Első szinten annyi Pszi pontot kap 
amennyi az intelligencia értéke, vagy a 
Pszi képzettségek fokainak összege 
nem számítva az első fokot. Ez alól 
csak a Meditáció a kivétel, hiszen 
annak minden foka beleszámít a kapott 
Pszi pont értékbe. Tehát, ha egy 
karakter 3. fokú Meditációval és 2. 
fokú Harmadik szemmel rendelkezik, 
akkor szintenként 4 Pszi pontot fog 
kapni. Első szinten csak akkor kap 
ennél többet, ha az intelligenciája 
nagyobb 15-nél. A szintenként kapott 
érték mindig a képzettségek alapján 
számolandó a fentiek szerint. 

Képzettségek 
A Pszi tudománya összetett és 

bonyolult. Teljes elsajátításához egy 
egész élet és elhivatottság szükséges. 
Mesterei mind tanult, világlátott 
emberek, akik a bölcsességet általában 
tapasztalati és nem könyvtári forrásból 
merítik. A nagyobb iskolák - például a 
dorani, a tiadlani, vagy a shuluri 
kolostorok - kialakították a maguk 
rendszerét az oktatásban, így a 
Pszionista is ezen elvek és szabályok 
szerint tanul illetve adja tovább tudását. 
Ezeket a sajátosságokat az értő szem kis 
vizsgálódás után észreveheti. 
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Meditáció 
Az elmélyülésre és az elme erejének 

regenerálására szolgáló képzettség. Ez az első és 
egyedül kötelező képzettség amit a Pszionista 
elsajátít. Az első fok megszerzése után már Pszi 
használónak minősül.  

1. fok: Ez az első képzettség, amit egy karakter 
elsajátít, ha Pszi-t akar tanulni. Ezen a fokon 
elsajátítja az elméje pihentetésének módjait. Képes 
elméjét Pszi pontokkal feltölteni és azokat tartósan 
tárolni. Ezt csak és kizárólag meditációs formulával 
vagy teljes és pihentető alvással érheti el. Menet 
közben – pihenés, séta, erőltetett menet, stb. – nem 
képes erre. 

2. fok: Ezen a fokon a karakter már minden 
lehetőséget megragad elméjének pihentetésére. 
Kihasználja a csendesebb pillanatokat és egy 
mantrával – amit elég magában ismételnie – pihenni 
képes. Ez csak az elméjére igaz, de közvetve – 
diszciplínák használatával – akár a testre is igaz 
lehet. A mantra segítségével képes menet közben – 
pihenés, séta, erőltetett menet – pihentetni elméjét. 
Ennek mértékét az alapkönyvben leírtak szerint kell 
meghatározni. 

3. fok: Ezen a fokon a meditáció alatt oly 
mértékben kiüríti az elméjét, hogy annak kevesebb 
idő is elég a feltöltődéshez. Ennek mértéke Tsz/2 
perc. Ezzel az eljárással a Pszionista akár pergő 
csatában is “zavartalanul” meditálhat, még az Fp 
vesztés sem zavarja meg. Persze ő maga a meditáció 
alatt harcolni és varázsolni képtelen, de a meditációs 
testtartás nem szükséges. Az Ép vesztés már 
kizökkenti a meditációból, de utána annyi körig 
kábult – harc kábultan – ahány percig a 
meditációban volt. 

4. fok: Ezen a fokon sajátítja el a karakter a 
Pszi mesterekre oly jellemző meditációs formulákat. 
Ezek egyike egy eléggé fájdalmas, de gyors 
módszer. Ennek alapja egy fájdalmas meditációs 
tartás, ami felszabadítja a rejtett tartalékokat is. 
Időtartama 5 perc és ezalatt a Pszi mester a 
maximális Pszi pontját visszakapja. Hátránya, hogy 
a meditáció alatt fele annyi Fp-t veszít a mester, 
amennyi Pszi pontot visszanyert. 

5. fok: Ezen a fokon a mester már 
folyamatosan képes az elméjét feltölteni és erre 
koncentrálnia sem kell, természetes neki. Körönként 
1 Pszi pontot visszanyer és ez alatt bármit tehet csak 
Pszit és mágiát nem használhat. Ha ilyet tesz, akkor 

abban a körben nem nyer vissza Pszi pontot. 
Alapvető képességük továbbá, hogy számukra a 
meditáció ideje minden diszciplínánál 1 
szegmensre redukálódik. 

Harmadik szem 
A rejtett síkok – az Asztrál és a Mentál – 

érzékelésével és kisebb mértékű 
megváltoztatásával foglalkozó tudomány. 

1. fok: Ezen a fokon képes egy gyenge 
gondolati hullámmal – nem kerül pszi pontba – 
megállapítani, hogy a vizsgált személy 
rendelkezik-e Pszi pajzssal. Ezek erősségét és 
fajtáját – dinamikus, statikus – nem tudja 
megállapítani. Képes a telepatikus üzenetek 
fogadására is, de a kísérőinformációkat – ki 
üzent, milyen messziről – nem képes 
felismerni. 

2. fok: Ezen a fokon már különbséget tud 
tenni, hogy a vizsgált személy statikus vagy 
dinamikus pajzssal rendelkezik. Ha 
mindkettővel, akkor azt is meg tudja állapítani, 
hogy melyik az erősebb, de konkrét értékeket 
nem képes meghatározni. Képes a telepatikus 
üzenetek kísérőinformációit is megérteni. 

3. fok: Ezen a szinten már lát a karakter 
az Asztrál és Mentál síkon. Képes azok lényeit, 
eseményeit megfigyelni. Ez olyan természetes 
neki mint a normál látás, de az átálláshoz egy 
rövid koncentráció – 1 Pszi pont, 5 szegmens – 
szükséges. Ez nem Asztrál és Mentál szem 
diszciplína, azok hatásfokát nem éri el. Képes 
továbbá megállapítani, hogy a vizsgált személy 
az ő pajzsainál erősebbel vagy gyengébbel 
rendelkezik. Konkrét adatokat itt sem tud 
megállapítani. 

4. fok: Ezen a szinten a Pszi mester már 
birtokába jut a valódi Asztrál és Mentál 
szemnek. Képes pontosan meghatározni, hogy a 
vizsgált személynek milyen erősek a pajzsai és 
a Védelem képzettség milyen fokán állhat. 
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5. fok: Ezen a fokon a Pszi mester 
már teljes mértékben uralja érzékeit. Az 
Asztrál és Mentál szem többé nem kerül 
neki Pszi pontba és képes a két sík 
eseményeit mérföldekről is érzékelni. 
Képes korlátozott mértékben – Hatodik 
érzék diszciplína – a jövőt is fürkészni, de 
ez még neki is koncentrációt igényel. Képes 
a helyszínek történéseit megérezni és azokat 
a helyszínen töltött idő függvényében 
megismerni. 

Aura 
A minden élőlényt körbevevő rejtett 

kisugárzás, az Asztrál és Mentál síkon 
megjelenő lélek tudománya. Magába 
foglalja az aura megismerését, 
tanulmányozását szolgáló tanokat éppúgy, 
mint a drasztikus beavatkozások 
módszereit. Fontos kitétel, miszerint az 
aurába bekerült másik aurát a Pszionista 
érzékeli és hatásokat - varázslat, vagy 
diszciplína - alkalmazhat rá. Nem szükséges 
látnia. A Membrán diszciplína minden 
esetben - persze ez alól is van kivétel - jelzi, 
ha egy kiterjesztett, vagy módosított aura 
hozzáér. A képzettséget számos helyen 
oktatják, de mindegyikről elmondható, 
hogy a jelentkezőket, a tanoncokat alaposan 
szűrik titokzatos szempontok alapján. 

1. fok: A képzettség ezen fokán a 
Pszionista nem képes az auráját 
kiterjeszteni, de érzékelni vele már igen. Az 
alapvető diszciplínákat elsajátítja, 
alkalmazásuk módját ismeri, de igazi ereje 
még nem mutatkozik meg. 

2. fok: Ezen a fokon képessé válik az 
aura korlátozott kiterjesztésére. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes 
tárgyakat - a mágia szempontjából egy 
tárgynak minősülő dolgokat - képes az 
aurájával beborítani, azokat ideiglenesen az 
aurája részévé tenni. Ehhez természetesen 
az kell, hogy a tárgy a kiterjesztés alatt 
érintkezzen az alkalmazó aurájával. A tárgy 
csak addig marad a kiterjesztett aurában, 
amíg az alkalmazó látja azt. Amint kikerül 
onnan a kiterjesztett aura lefoszlik róla. 
Emberméretű tárgyat 10 Pszi pontért képes 

az aurája részévé tenni. Kétszer akkora tárgy kétszer 
annyi fele akkora tárgy fele annyi Pszi pontba kerül. 
A tárgyra érvényes lesz mindaz, ami a Pszionistára, 
tehát annak pajzsai ugyanúgy védelmezik, a rá 
alkalmazott Asztrál és Mentál hatások kihatnak a 
tárgyra is. 

3. fok: Az alkalmazó képes korlátozott 
mértékben kiterjeszteni az auráját. Ennek maximális 
mértéke az alkalmazó Pszi használati szintjének fele 
méterben. A kiterjesztett aurában tartózkodó 
személyekre a Pszionista alkalmazhat más 
diszciplínákat és varázslatokat, de azok 
meditációs/varázslási idejét kétszerezni kell. Ezen 
hatásoknak az ereje is módosul. Erősségükből a 
kiterjesztés minden métere után 3-at le kell vonni. 
Ez nem vonatkozik a 2. fok módszerére. 

4. fok: Ezen a szinten a Pszionista már teljesen 
ura a saját aurájának. Képes a teljes távolságra - Pszi 
használati szint méterben - kiterjeszteni azt és az 
alkalmazott hatások erőssége sem csökken 
drasztikusan. Ez utóbbi mértéke méterenként 1 E. 

5. fok: A Pszi igazi mesterei képesek aurájukat 
már meglepő mértékben kiterjeszteni - Pszi 
használati szint kétszerese méterben - és hatásokat 
alkalmazni arra, aki ebbe bekerül. Ezek ereje nem 
csökken a távolságtól függően és mivel a mester 
számára már szinte ösztönös cselekedet az aura 
manipuláció, ezért a mellette alkalmazott 
diszciplínák és varázslatok létrehozása nem tart 
kétszer annyi ideig. Képesek azonban egy meglepő 
módszerre is. Ezt az aurát nem kell kiterjeszteni, 
ellenben mindenkire hat, aki a Pszionistát 
megpillantja saját - tehát nem mágikus praktika által 
- szemével. Ezek az aurák mindig annyi Pszi pontba 
kerülnek, mintha 5 méterre terjesztette volna ki egy 
4. fokon képzett Pszionista az auráját, de az erősség 
itt sem csökken. 

Védelem 
1. fok: A Pszi felhasználó képes dinamikus 

pajzsokat építeni saját elméje köré. Ezekből csak 
teljes lebontás útján képes a Pszi pontokat 
visszanyerni. A pajzsai még nem elég 
összeszedettek, hogy a telepatikus üzeneteket ki 
lehessen zárni velük. 

2. fok: Ezen a fokon már statikus pajzsokat is 
tud saját elméje köré építeni. Képes továbbá a 
dinamikus pajzsokból fokozatosan visszanyerni a 
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Pszi pontot. Dinamikus pajzsai immár kizárják a 
telepatikus üzeneteket is. 

3. fok: Ezen a fokon a karakter képes más 
elméje köré is dinamikus pajzsot vonni úgy, mintha 
egyes fokon lett volna képzett. 

4. fok: Képes teljesen működőképes dinamikus 
és statikus pajzsokat emelni más elméje köré is. 

5. fok: Az elméje köré épített pajzsok olyan 
csapdákat és trükköket tartalmaznak, amik 
megakadályozzák, hogy egy kevésbé képzett – 4 
vagy az alatti fokú – Pszionista lebontsa azokat. 

Utak 
A Pszi az elme titkos energiáinak kiismerésére 

és felhasználására szolgáló tudomány. Sokszínűsége 
nyilvánvaló, hiszen az emberi elme annyiféle lehet, 
ahány ember Ynevet járja. A Pszi, alapjaiból 
fakadóan az emberi elme csiszolására szolgál. Ennek 
a folyamatnak az elvei azonban meglepően sokfélék 
lehetnek. Egyes - kegyetlenebb - mesterek 
tanítványaikat lehetetlen feladatokra küldik, hogy 
ezzel ébresszék fel bennük a plusz energiákat, 
mások a meditáció előnyeit részesítik nagyobb 
figyelemben. E helyütt nem célom felsorolni az 
összes létező iskolát és tant, ami Yneven létezik. Ez 
lehetetlen is lenne. Az ismertebb és elterjedtebb 
Utakat azonban be tudom mutatni. Ezek az utak 
egyben filozófiai irányzatnak is tekintendőek. 
Tanításuk szorosan összefonódik példabeszédekkel, 
tanmesékkel. Ezért, ha valakinek a jelleme, a 
harmóniája megsérül, annak az Út által kínált 
előnyök is redukálódnak. Ha tudatosan felhagy az 
útjával - ez évekig tartó folyamat - az általában 
gyökeres változást jelent életében is. Egy Pszionista 

csak egy utat járhat. Ebbe az útba azonban 
csatlakozhatnak ösvények. 

Pyarron útja 

Előnyök 

• Ez a legdinamikusabban és leggyorsabban 
fejlődő és terjedő út amire a Pszionista 
léphet. Elterjedtségének okán nagyon 
könnyű olyan mestert találni, aki hathatós 
segítséget tud nyújtani a tanulmányok 
elkezdéséhez és/vagy folytatásához. Mivel a 
Pyarronita papoknak a szemináriumokban 
ezt az utat tanítják – kivételek lásd később – 
ezért elmondható, hogy a Pyarron hű 
közösségekben egy ember mindig akad, aki 
ezt az utat járja. 

• Kialakításának körülményei és módja miatt 
könnyen tanulható. A képzettségek – 
Meditáció, Harmadik szem, Védelem – 
negyedik szintjéig az összes szint 1 KP-val 
kevesebbe kerül. 

Hátrányok 

• Bizonyos országokban az út oktatóit – 
használóit nem, csak akik tanítják azt – nem 
nézik jó szemmel. Ennek oka a második 
hátrányból ered. 

• Maga az út erősen kötődik a pyarroni 
eszméhez. Tanítói általában mélyen 
vallásos, “csendes” emberek, akiktől távol 
áll mindenféle Pyarronnal ellentétes nézet. 
Ezért csak olyan személynek oktatják és 
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csak olyan képes azt megtanulni, aki a 
pyarroni vallást követi. 

Alkalmazott diszciplínák 

Ébredés, Emlékfelidézés, 
Érzékélesítés, Fájdalomcsillapítás (5 KP), 
Képességjavítás, Roham, Telekinézis(2 
KP), Telepátia, Testhőmérséklet, Pszi lökés, 
Pszi ostrom 

A feltüntetett KP értékek azt jelentik, 
hogy az út követője nem rendelkezik 
alapértelmezésben a diszciplínával, de 
ennyi KP elköltésével megtanulhatja azt. 
Ha ezeken kívül szeretne egy diszciplínát 
elsajátítani az egységesen 12 Kp-ba kerül. 

Uwel útja 

Előnyök 

• Uwel hívei tettrekész és hirtelen 
természetű emberek. Ugyanakkor, ha nem 
Uruk küldetésén járnak a legjámborabbak 
és a legsegítőkészebbek minden más vallás 
követőinél. Talán Ellenát kivéve. Ez a 
kettősség megmutatkozik az út erejében is. 
Az Uwel útját követő embernek ugyanis 
választania kell, hogy Urának melyik 
aspektusát követi. Ha a Bosszú angyala akar 
lenni, akkor a disciplínáit a az általános és 
az első lista alapján kapja. Értelemszerűen, 
ha a békés utat választja, akkor az általános 
diszciplínák mellett a második listát kapja 
meg. 

• Az ezen úton járó Pszi mesterek mind művelt és 
fegyelmezett emberek. Akaratuk, ha Uruk 
küldetésén járnak – gyémántkeménységű és már-
már megtörhetetlen. Akaraterejükhöz az említett 
esetben, de minden dobásnál hozzászámolhatják 
a Meditáció képzettségük fokát. Tehát ha 4. 
Fokon képzett a meditációban és egy Bosszú 
beteljesítésén munkálkodik, akkor +4 –et kap 
minden akaraterő próbájához. 

Hátrányok 

• Uwel útját nem tanítják mindenkinek. Nem is 
nevezhető igazán útnak, inkább a vallás 
filozófiájának egyik manifesztációja. A 
Bosszúangyalokon kívül nem tanítják senkinek, 
ezért nem is terjedhet el Yneven. Érdekes 
megfigyelés, hogy egyes emberek szintén ezt az 
utat követik, noha soha nem tanulták és soha 
nem voltak paplovagok Uwel egyházában. Őket 
a Bosszúangyalok mély tisztelettel kezelik és 
Úton járónak hívják őket. Hogy ez mit jelenthet 
eleddig senkinek sem árulták el… 

Alkalmazott diszciplínák 

• Általános: Ébredés, 
Emlékfelidézés, 
Testhőmérséklet 

• Első lista: 
Fájdalomcsillapítás, 
Képességjavítás, Roham, 
Pszi lökés 

• Második lista: Érzékélesítés, 
Telepátia, Telekinézis, Pszi 
ostrom 

A Slan Utak 
A slan utak némiképp 

különböznek a bárki által 
követhető utaktól. Filozófiájuk 
jobban kidolgozott, 
egyértelműbb, mélyebb tatalmú 
mint az általános utak. Általában 
szoros összefüggésben tanítják a 
harcművészeti irányzatokkal és 
így a Pszionista egész lényét meghatározzák. Fontos 
megjegyezni, hogy egy harcművész megtanulhat 
több harcművészeti irányzatot is, de ezeknek a 
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maradéktalan kihasználására csak akkor van 
lehetősége, ha a hozzá tartozó utat követi. 

A Víz útja 
„Láttad-e már, hogy mit művel a sziklával egy 

megáradt folyó?” - Ismeretlen Slan mester 
 
A kitérés, az ellenfél energiáinak 

megzabolázása, elnyelése, az ellenfél általa 
szokatlan helyzetbe hozásának művészete. Ez az 
irányzat nem követel semmiféle fizikai erőfeszítést a 
Pszionistától. Harcművészete lágy, könnyed, 
elveiben hajlékony, de irányából sosem enged. 
Számtalan másik út őseként tartják számon, noha 
nagyon kevés köze van bármelyikhez is valójában. 

A harcművészet alapértékei és maximum 
értékei: 

 
Ké Té Vé Sebzés Kp maximum 

5(15) 5(20) 20(40) +1(+5) 30 
 
A kardművészet alapértékei és maximum 

értékei: 
 

Ké Té Vé Sebzés Kp maximum 
8(15) 20(25) 12(32) +0(+7) 25 

 

Előnyök 

• A slan, ki ezt az utat követi másképpen használja 
a Chi-harc diszciplínát, mint a más úton járók. 
Az ő számára az energiák inkább a kitérést, a 
védelmet szolgálják. Ennek mértéke a 
következőképpen alakul: A Chi-harc TÉ 
bonuszának felét a VÉ kapja meg. Tehát 20-20 
növekménynél 10-30 lesz a VÉ javára. 

• Ezt az utat követve a harcművész harci értékei is 
másképpen alakulnak. A HM-ből szintenként 4-
et kell a VÉ növelésére szánnia a TÉ-re viszont 
egyet sem kötelező. Ezt az irányzatot Tiadlan-
ban már messziről megismerik, mestereit 
tiszteletben tartják. Általában igazságszerető, 
gyakorlatias észjárású tanítványokat választanak 
maguknak. 

Hátrányok 

• A Víz útját járó slan sohasem akar támadni. 
Harcot elvből nem kezdeményez, a 
sértéseket szemrebbenés nélkül tűri. Képes 
megalázkodni is, ha ezzel elkerülheti a 
harcot. Ha mégsem sikerül neki, akkor 
viszont nem ismer kegyelmet. Ha egyszer 
harcba bocsátkozik, akkor az ellenfelének 
pusztulnia kell. Ha nem most, akkor 
máskor, de végezni akar vele. Ebbe 
természetesen nem tartozik bele az ifjak 
megzabolázása. 

• A Chi-harc, a sárkány felébresztése neki 
nehezebben megy, mint a többi 
harcművésznek. Ez 1 körig tartó meditációt 
jelent. Ez alatt csak védekező harcot 
folytathat, semmi mást. Ha viszont a 
Sárkány felébredt, akkor nehezen alszik el. 
A slan a Chi-harnál leírtak szerinti idő 
kétszereséig köteles harcolni. Ez alól csak 
egy kivétel, ha az ellenfél meghalt. 

• Ha az utat követő harcművész bármiféle 
vértezetet vesz magára, annak az MGT-je 
kétszeresen érvényesülni fog. A művészet 
lényege a jó mozgáskultúra és a gyorsaság. 

Diszciplínák 

Ébredés, emlékfelidézés, Érzékélesítés, 
Fájdalomcsillapítás, Képességjavítás, Telepátia, 
Testhőmérséklet, Pszi ostrom 

Chi-harc, Belső idő, Érzékelhetetlenség, 
Jelentéktelenség, Testsúlyváltoztatás 

 



 MAGUS                                                                     Pszi                                                                             Kalandozok.hu 

7 
 

Aurák 
A Pszi tudományában az egyik 

legfontosabb és a legtöbb kérdést felvető 
tulajdonság a minden élőlényre jellemző 
aura és annak módosulásai. A pyarroni és 
dorani mesterek egyöntetűen vallják, hogy a 
varázsló zónája és a Pszionisták által 
kiterjeszthető aura hasonló alapokra épül. A 
kettő közötti különbség azonban pont 
elegendő ahhoz, hogy mindkettőben ne 
lehessen jártas akármennyi ráfordított idő 
után sem a Pszionista. Ezért az Aura 
képzettséget varázslók nem tanulhatják csak 
akkor, ha a zóna minden előnyéről 
lemondanak. Ilyenkor csak arra tudnak 
varázsolni, aki az aurájukon belülre kerül. 
Néhány iskola csak így oktatja a 
mágiahasználatot és a Lar-dor-i egyetem is 
így oktatja a nem varázslóknak a 
Mágiahasználat képzettséget. 

Az Aura kiterjesztése nehéz és embert 
próbáló feladat. Alkalmazása csak és 
kizárólag az Aura képzettség szerint 
lehetséges, különben a Pszionista komolyan 
kockára teszi ép elméjét. Ha túlerőlteti 
magát minden körben dobnia kell akaraterő 
próbát, amíg a nem kívánt állapotot 
fenntartja. Ha csak egyszer is elvéti azonnal 
és maradandóan elveszít egy pontot az 
Intelligenciájából. Ez visszafordíthatatlan. 

Speciális diszciplínák 

Auralátás 

Pszi pont igény: 3 (fenntartás 1/kör) 
Mágiaellenállás: lásd a leírást  
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: amíg fenntartják 
Kp igény: Az Aura képzettség első foka 
tartalmazza ennek elsajátítását 
Követelmények: Aura min. 2. Fok, 
Harmadik szem min. 3. fok  

Ezt a diszciplínát a Pszi mesterek 
alkalmazzák és általában ezt tanítják meg 
először tanítványaiknak is. Alkalmazásával 
a Pszionista képes meglátni a leplezetlen 
aurákat a látótávolságán vagy auráján belül. 

Az aura erősségét csak akkor képes meghatározni, 
ha a diszciplína erőssége 20-szal meghaladja a 
vizsgált aura védelmét. Ekkor tudomására jut a 
vizsgált aura tulajdonosának Akaraterő és Asztrál 
átlaga, ami a fényerőben és annak lüktetésében 
jelenik meg számára. Ez a diszciplína nem alkalmas 
a pajzsok vizsgálatára, csak a vizsgált személy 
alapértékeit, erejét vizsgálja. Ezzel az eljárással 
tudják a Mesterek kiválasztani leendő tanítványukat. 

Aura módosítások 

Látó aura 

Pszi pont igény: méterenként 3 (fenntartás 
1/méter/kör) 

Mágiaellenállás: lásd a leírást  
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: amíg fenntartják 
Kp igény: 5 Kp, de az Aura képzettség 3. fokán 

ingyen jár 
Követelmények: Harmadik szem min. 2. fok  

A Pszionista, ha ezt a hatást használja képes 
érzékelni az aurájában tartózkodó többi aurát. Ha 
látásában korlátozva van de a Látó Aura segítségével 
érzékeli a másik aurát, akkor alkalmazhat rá Pszi 
diszciplínákat, de ezek ereje - az általános szabály 
szerint - csökkenhet. Ha a másik aurát Membrán 
veszi körül, akkor az érintkezéskor az jelezni fog és 
ezt könnyen lehet támadásként értékelni. 

Rejtőzés 

Pszi pont igény: méterenként 10 (fenntartás 5/kör) 
Mágiaellenállás: lásd a leírást  
Meditáció ideje: 2 kör 
Időtartam: amíg fenntartják 
Kp igény: 10 
Követelmények: Védelem min. 3. fok  

A diszciplína a leghíresebbek és legerősebbek 
közé tartozik. Segítségével a Pszi mester a teljes 
Auráját „láthatatlanná” teszi mindenféle érzékelés 
számára. A láthatatlanság a kiterjesztett aurára is 
érvényes, de ekkor a Pszi pont igény drasztikusan 
megemelkedik. Ilyenkor a Membrán nem jelzi az 
aurák érintkezését és a Harmadik szemmel sem 
vehető észre, csak ha a vizsgáló Pszionista 
Harmadik szem képzettsége magasabb, mint a 
rejtőzködő Aura képzettsége. Ez a hatás nagyon jó 
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szolgálatot tesz néhány fejvadászklánnak, elsősorban 
a Via Shen-i embervadászoknak, hiszen segítségével 
sikeresen jutnak át a toroni határon is. 

Hatalom 

Pszi pont igény: méterenként 5 (fenntartás 
7/méter/kör) 

Mágiaellenállás: lásd a leírást  
Meditáció ideje: 3 kör 
Időtartam: amíg fenntartják 
Kp igény: 8 
Követelmények: Harmadik szem min. 3. fok  

A Pszionista körül kialakuló aura különös 
változást indít meg a környezetében. Akik akik az 
aurába kerültek és elvétették az Asztrális mágia-
ellenállásukat rádöbbenek, hogy a Pszionista egy 
nagy hatalommal rendelkező személy. Óhatatlanul is 
tisztelettel kezelik és - mondjuk ki - kicsit félnek is 
tőle. Ha a Pszionista rendelkezik a Színészet 
képzettséggel és el is játssza az urat, akkor a 
képzettség minden foka az alaperősítést egyel 
növeli. Ezt a hatást először Pyarron diplomatáinak 
tanították, később azonban pár - azóta már - névtelen 
kalandozó megszerezte a tudást és általuk elterjedt 
egész délen. Hátránya, hogy a fenntartása kettős 
koncentrálást - és így igen magas pont költséget - 
jelent, ami megterheli a Pszionistát. 

Pszi rúnák 

Alapok 

A Pszi rúnák nagyon ritkán fordulnak elő a 
világban működőképes állapotban. Ezeket a rúnákat 
csak és kizárólag a Pszi avatott mesterei képesek 
önmagukban kifejleszteni és csak ők képesek a saját 

rúnáikat működésre bírni. Érdekes megfigyelés, 
miszerint a Pszi mesterek között nem általános 
ezek használata. Nem mindegyik veszi a 
fáradtságot és nem mindegyikük vállalja 
kockázatát. 

A rúnákat a Pszi mester önmagában, mély 
meditáció során alakítja ki. Mindenkinek 
egyedi, csak rá jellemző rúnái vannak, ezért 
mestertől tanulni azokat lehetetlen. Egy mester 
felügyelete csak a ráfordított időt csökkenti, de 
a pszionistának magának kell azokat 
kialakítania. A rúnák egyediek, de alapvonásaik 
érdekes módon megegyeznek. Egy Pszi mester 
rúnáját egy másik mester jó eséllyel megismeri, 
működéséről meg tud bizonyosodni, de 
használni azt nem tudja.  

Egy Pszi rúnát bárki leírhat. Egyes 
nyelvekben meg is figyelhető - pl. a niarei - 
hogy ezeket betűként, vagy jelként használják. 
Egyes dorani tudósok tudni vélik, hogy a 
rúnamágia alapjai idáig vezethetőek vissza. 
Fontos azonban, hogy ezek a jelek nem 
alkalmasak a Pszi energiák fókuszálására és 
nem alkalmasak semmilyen érzékelésre sem. 
Ezeket csak a Pszi mester által kidolgozott és 
felírt rúnák képesek megtenni. 

Ahhoz, hogy valaki elkezdhesse 
kidolgozni első rúnáját el kell mélyülnie és fel 
kell tárnia az elméjének a legrejtegetettebb 
zugait is. Ezt csak igen magas fokú - minimum 
5-ös - Meditáció képzettséggel teheti csak meg. 
Az egyes rúnáknak még lehetnek egyéb 
követelményei, de ez mindegyikre igaz. Ha egy 
Pszi mester Egy rúnára koncentrál, akkor az 
Pszi használatnak minősül ennek minden 
előnyével és hátrányával. A mester által 
követett Út befolyásolhatja egyes rúnák 
működését. Ennek kidolgozása teljesen egyedi 
kell, hogy legyen, mert alapvetően minden rúna 
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a mester jelemének egy aspektusa. 
Fontos megjegyezni, hogy ha a 

karakter a saját testére - és egyben az 
aurájába - írja a rúnát, akkor annak alap 
Pszi pont költségét nem kell figyelembe 
venni, csak a fenntartási költséget, továbbá 
a meditáció ideje 1 szegmensre 
redukálódik. A rúnák hatásától függő, hogy 
látható helyre kell-e tenni őket, vagy nem 
számít a testen elfoglalt hely. A rúnák 
használatához nem kell látni azokat. Elég, 
ha a karakter Pszi használati szintjének 
megfelelő méteren belül vannak. 

Speciális diszciplínák 

Rúna-szem 

Pszi pont igény: 3 (fenntartás 2/kör) 
Mágiaellenállás: -  
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: amíg fenntartják 

Amíg a Pszi mester ezt a diszciplínát 
használja, addig képes érzékelni a 
látóterébe kerülő Pszi rúnákat akkor is, ha 
azok valamilyen oknál fogva láthatatlanok. 
Ez egyfajta meditációnak is tekinthető, de 
nem a pihenést, hanem az érzékelést 
szolgálja. A rúnák az időtartam alatt kékes 
ragyogásként - használat alatt - vagy 
enyhén zöldes derengésként - egyszer már 
használt, de sértetlen rúna - jelennek meg. 

A rúnák 

Soaka tüzes szeme 

Pszi pont igény: 10 (fenntartás 3/kör) 
Mágiaellenállás: lásd a leírást  
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: amíg fenntartják 
Kp igény: 13 
Követelmények: Harmadik szem min. 2. 
fok  

Ez a rúna - ami általában ténylegesen 
egy stilizált szemet ábrázol - az alapja 
nagyon sok hiedelemnek, amit a Pszi 

mesterekről a köznép terjeszt. Ez a rúna a mester 
érzékeit élesíti ki, illetve helyezi át. Segítségével a 
mester ugyanúgy érzékel a rúna „látóterében” mint a 
saját Harmadik szeme. Alkalmazhat más 
diszciplínákat is, de az erősségük alapból nem 6 
lesz, hanem 1. Ha a saját testére írja a mester, akkor 
a Harmadik szeme hihetetlenül kiélesedik. Érzékelés 
jellegű diszciplínák Pszi pont költsége feleződik - 
hozzászámítva a rúna fenntartási költségét - erejéhez 
pedig egyszer hozzászámíthatja a Meditáció 
képzettség fokát (minimum 5-öt). 

Anaka forró érintése 

Pszi pont igény: 5 (fenntartás 1/kör) 
Mágiaellenállás: -  
Meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: amíg fenntartják 
Kp igény: 4 
Követelmények: -  

Ez a rúna - egy elnyújtott érmére, vagy körre 
emlékeztet - egy hétköznapi használatra szánt, 
túlélést segítő eszköz. Nem tesz mást, mint hogy a 
felületéhez érő bármilyen anyagot megpróbálja 
felmelegíteni. Körönként 10 fokot lehet melegíteni 
maximum, de a felhasználó ennél kevesebbet 
szabadon meghatározhat. A körönkénti Pszi pont 
érték megváltoztatása drasztikus mértékben 
változtatja a melegítés ütemét is. 2 Pszi pontért 
maximum 20 fok, 3-ért maximum 30, stb. Ezt a 
rúnát egy tiadlani mester fejlesztette ki először - 
legalábbis az írott történelem szerint. Saját bevallása 
szerint azért, hogy könnyebb legyen a teáját 
felmelegítenie. Toronban megtalálták már e rúnának 
a hasznosabb felhasználási módjait is… 
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