
 

 

 
  

Slan titkos pszik 

MAGUS                                                                                                                     Kalandozok.hu 

Szellemtest 

Pszi pont: 6 
ME: - 
A meditáció ideje: 3 kör 
Időtartam: 10 perc 

Levitáció közben a slan képes 
kivetíteni magát valahova, amely 
helyet igen jól ismer, avagy olyan 
ember/ek mellé, akiket/akit igen jól 
ismer, azaz akire képes lenne 
telepátiával hatni. Ellenállásnak helye 
nincs, hiszen senkire sem hat. A 
kivetülés élethű mása a karakternek, a 
kivetülés látható, hallható, de más 
érzékekkel nem észlelhető. Mágikus 
fegyverrel, ha megtámadják, vagy a 
slan tudatalatti ellenállását meghaladó 
pszi ostrommal, úgy a kivetülés 
szertefoszlik. Igen hasznos diszciplína, 
mert a slan szabadon mozoghat a 
szellemtesttel, így felderíthet, vagy 
kommunikálhat távoli ismerősökkel. 
Az időtartamot csak a diszciplína 
létrehozásakor lehet hosszabbítani, a 
pszi pontok többszörözésével. Alvási 
ciklusonként max. egyszer 
használható. 
 

Ezen pszi diszciplínák hona a 
misztikus Niare, ám még ott is titkosnak 
minősülnek… 

Niarei transz 

Pszi pont: 5 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 kör 
Időtartam: 1 óra 

A diszciplína pontosan ugyanúgy 
néz ki, mint a Levitáció, ám ezen ősi 
diszciplína képességével sokkal többre 
képes. A slan megnyitja elméjét, és 
érzékeli a szellemvilágot, ami 
körbeveszi. Ez érvényes az összes őt 
kísérő szellemre és lélekre, akikkel ily 
módon telepatikus módon, ám pszi 
befektetése nélkül képes kommunikálni. 
A szellemek egyébként máskor is 
képesek hatni rá, sugallatokkal, 
megérzésekkel, illetve igyekszenek 
távol tartani az ártó szellemeket, 
démonokat. A slan ilyenkor képes 
érzékelni 1-es erősséggel az asztrál és 
mentálsíkot, így az aurákat is. Érzékelési 
táva látótávolság, ám a fizikai dolgok 
ugyanúgy akadályát állják 
érzékelésének, mint rendesen. 
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Belső hang 

Pszi pont: 15 
ME: - 
A meditáció ideje: 10 perc 
Időtartam: 1 óra 

Levitáció közben a slan elcsendesíti 
gondolatait, hogy a belső énjével, az igaz lényével 
vegye fel a kapcsolatot. A diszciplína a befelé 
fordulás slan útjának csúcspontja. A slan, aki 
végrehajtja ezt a diszciplínát, a saját aurájába tekint. 
Felismerheti sorskötéseit, inkarnációs kapcsolatait, 
karmikus feladatait, akár saját igaz nevét is 
megismerheti. Aki idáig eljutott, az már igen közel 
jut a Tang fokozathoz, amikor a slan megismeri saját 
előző életeit, és elveszti halandóságát. Bölcsek, akik 
önmagukat formálják. Ha valaki egy problémával a 
belső hanghoz fordul segítségért, egy felsőbbrendű, 
jó szándékú bölcsesség útmutatására számíthat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nirodha 

Pszi pont: 60 
ME: - 
A meditáció ideje: 1 óra 
Időtartam: lásd a leírást 

A karakter képes elvágni életének 
fonalát... látszólag. A tetszhalálhoz hasonló 
módon halottá lesz a slan, ám testi funkciói 
valóban leállnak, nem gyógyul, és teljesen 
nullára csökkennek a vegetatív funkciók is. A 
szívverés, a lélegzet, az emésztés, minden leáll. 
Időtartama Tsz x 1 hónap maximum. A test 
nem szenved károsodást, bár nem mágikus, a 
férgek mégsem rágják meg. Az időtartam 
lejártával óramű pontossággal felébred a slan. 
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