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OmniPsi
Introduktion

Rækkevidde og Område

OmniPsi er den ultimative kombination af multiple
discipliner af Psi, og svarer til 10. power psi. Omni er det
højeste power lag indenfor psi; de lavere lag er Talenter
(0-4. power), Videnskaber (5-7), og Kunster (8-9), og samtidigt er Omni en separat disciplin, der indeholder alle de
effekter som kombinerer multiple discipliner af psi.

Simple Omni effekter har en rækkevidde, som er 10
gange længere end den korteste rækkevidde af de discipliner, som effekten er sammensat af; f.eks. 1km per niveau for en kreativ betvingning effekt, eller 10km per niveau for en kreativ psykokinese effekt.
Simple Omni effekter kan omfatte et antal mål, som
er 10 gange så meget som den basis disciplin, der omfatter færrest mål. Ligeledes er Omni effekters område radius
10 gange længere end den korteste radius blandt de discipliner, som effekten er sammensat af. F.eks. vil en kreativ betvingende effekt omfatte op til 100 væsner per niveau i et område med en radius på 100m per niveau.

En komplet stormester psioniker af 20. niveau, der
har mindst 19 i Intelligens, vil blive opmærksom på muligheden for at opnå OmniPsi, og hvilke krav der stilles.
En psioniker, der har opnået Omni, benævnes traditionelt med titlen ”Paramount” (Ypperste), f.eks. Paramount GrandMaster eller Paramount StorMester; eller
OmniPsion. Nogen bruger kortere titler som Paramount
eller bare Omni.

Komplekse Omni effekter kan have den dobbelte
rækkevidde eller mere afhængig af forberedelsestid.
En Omni effekt stoppes kun af fysiske forhindringer,
hvis dens indhold af discipliner inkluderer psykokinese, og
selv dette kan undgås ved at inkludere en parastatisk
komponent – f.eks. vil en kreativ parastase psykokinese
version af Dissolution være i stand til at desintegrere væsner inde i en Forcecube spell.

Lambdaister skilter normalt ikke med at de er noget
andet end psionicister, og bruger derfor de samme titler.
En psioniker af Omni status, som har nået 30. niveau,
kan kaldes for Lord Paramount GrandMaster.

Krav

Mental Armor Value

Kravene for at opnå OmniPsi er, at man skal være
mindst 20. niveau psionicist eller lambdaist, have 20 i
Intelligens og Karisma, have trænet kunster i alle seks psioniske discipliner (Betvingning, Fjernsans, Kreativitet, Parastase, Psykokinese, og Redaktion), og have trænet en
OmniPsi færdighed. En energist, som ikke har andre psioniker klasser, kan ikke opnå OmniPsi idet han ikke har
adgang til alle psioniske discipliner.

En Omni har imAV=10 og dmAV=15, dertil lægges
Visdom bonus plus ½ per psioniker niveau.

Mentale Angreb
En Omni kan angribe mentalt med en kombineret
redaktivt betvingende kreativ kile. Angrebet gør d12+3
skade, plus Karisma bonus plus ½ per psi niveau.

Improvisation

Falske Myter

OmniPsi kan improviseres, hvis man er mindst to niveauer højere end kravet til Omni, altså 22. niveau.

Maksimum PSP per Aktion

Der verserer myter om, at de ypperste stormestre i
svundne tider, ligesom visse guder og andre udødelige
væsner, har udøvet mental kraft af højere end 10. power;
dette baserer sig på en misforståelse, da sådanne kræfter
er en mægtig sammenfletning af fler-dimensionale kræfter,
hvoraf ”psi” kun udgør en enkelt dimension.

En simpel aktion på 10 AS kan bære op til 10% af det
psioniske potentiale, dog mindst 40 PSP. En 20 AS kompleks aktion kan bære op 20% af det psioniske potentiale,
dog mindst 80 PSP, og en 30 AS kompleks aktion kan
bære op til 30% af potentialet, dog mindst 120 PSP.

Lord Ao var desværre ikke behjælpelig med information om, hvorledes fler-dimensionale kræfter manifesteres
eller hvor høj power sådanne effekter kan have, da dette
kompendium blev skrevet. Cyric, Prince of Lies and Deception, udtalte sig i dybtgående og spændende detaljer
om emnet, men beretningerne kunne ikke verificeres. 

Effekter af 9. power eller lavere kan hæves i power til
10. power OmniPsi, med de sædvanlige konsekvenser –
f.eks. at den opnåelige effekt maksimalt er 30. niveau.

OmniPsi Effekter
Træning i OmniPsi giver automatisk kendskab til de
Omni effekter, som er listet og beskrevet i kompendiet:
Psionic Effects in SAFFODS3.
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