
Susi Diamond:

Mit érdemes tudnod, mielőtt 
jóst vagy mágust választanál?
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A jósoltatás aranyszabályai:
Ha úgy érzed, szükséged van néhány tanácsra életed alakításához, jól teszed, 
ha megkeresed a számodra megfelelő jóst, és a segítséget kérsz.

Ám az eredmény szempontjából, egyáltalában nem mindegy, hogyan teszed 
ezt. Érdemes betartanod az alábbi “aranyszabályokat”:

1. Először döntsd el magadban, hogy Te miben hiszel!

2. Utána ismerd meg - amennyire csak lehet - a jóslásra választott 
személyt, azt, hogy az ő hite miről szól, egyezik-e a tieddel!

3. Majd gondold végig mire vagy kíváncsi, és még a találkozó előtt írd 
össze a kérdéseidet!

4. Aztán ha felkeresed a jósodat, ne mesélj neki előre semmit!

Lássuk mindezt részletesebben is:

1. Döntsd el magadban, hogy Te miben hiszel!
Mielőtt jósoltatni mennél, el kell döntened magadban egy nagyon fontos 
kérdést a saját hiteddel kapcsolatban. 

A. Szerinted meg van írva a sorsod előre, és esélyed sincs, hogy mást élj 
meg, mint ami neked rendeltetett?

B. Úgy gondolod, hogy szabad akaratod van, és az életed a saját 
döntéseid, gondolataid következményeként alakul?

Miért fontos ez? 

Ha a sorsban hiszel, akkor minden bizonnyal azt várod el egy jóstól, hogy 
megmondja neked, hogy milyen események következnek, hogyan alakul az 
életed. 
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Ha abban hiszel, hogy a döntés már régen megszületett, az életedet már 
megírták abban a bizonyos nagykönyvben, akkor bizonyára azt is elhiszed, 
hogy vannak különleges személyek, akik valamilyen módon belelátnak ebbe 
a könyvbe, és majd elmondják neked, hogy mi vár még rád. 

Ha ez megtörténik, akkor viszont az a kérdés, hogy mit kezdesz ezzel az 
infóval? 

Ha ugyanis hiszel a "nagykönyvben", akkor azt 
is tudnod kell, hogy csak egy marionett bábu 
vagy, akit a sors szeszélye mozgat, és ha 
netán olyasmit látnak az életedben, ami 
nem annyira tetszik, netán kifejezetten 
rossz a számodra, akkor bizony el kell 
szenvedned azt is, nem tehetsz 
semmit ellene. Igazából csak arra 
lesz jó az egész jóslás, hogy 
belekukkants a jövődbe anélkül, 
hogy bármit változtathatnál rajta, 
és ha netán valami kellemetlent hallasz, akkor retteghetsz miatta.

Ezt sokan úgy szokták kivédeni, hogy bár hisznek az előre megírt sorsban, 
de abban is hisznek, hogy mivel "Isten szabad akaratot adott az embernek", 
ezen lehet változtatni. 

Számomra ez elég érdekes elképzelés, de ha nagyon akarjuk, akkor 
modernizálhatjuk a sors nagykönyvét egy olyan CD-re, amiben időről időre 
vannak választási lehetőségek, és a döntésünk szerint halad tovább a játék. 
Meg is van írva, de - ha korlátozott számban is, azért még - van választási 
lehetőség. 
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Persze ez a választás nem egészen 
szabad akarat, hiszen nem több annál, 
mint bemenni egy McDonald-ba 
ebédre, ahol MEG VAN SZABVA MIT 
EHETSZ. Abból persze választhatsz, 
de szabad akaratod szerint hiába 
szeretnél gulyáslevest enni, azt sosem 
adnak neked egy mekiben. 

Ha tehát a sorsban hiszel, akkor vagy 
egyáltalában nem tudod befolyásolni, 
mert már bevésték a nagykönyvbe, 

vagy van néhány választási lehetőséged, amit a CD-re megírtak. Ez utóbbi 
esetben már lehet haszna is a jóslásnak, hiszen esélyed lehet arra, hogy a 
nemkívánatos részek helyett, valami mást válassz.

Lényegében azonban, ha a sorsban hiszel, akkor nincs lehetőséged a saját 
elképzeléseid szerint alakítani az életedet. Csakis az történhet veled, amit 
már valami felsőbbrendű lény kitalált neked. 

Szeretnéd, ha így lenne?

Remélem nem. Ha pedig így van, akkor a valódi szabad akaratot választod, 
azt, hogy az életedet Te magad teremted percről-percre.

Így már egészen más lesz a helyzet.

Ha az életünk nincsen kitalálva előre, akkor 
szabad a tér előttünk, és arra megyünk, 
amerre akarunk. Rengeteg út van, amire 
ráléphetünk, de ha úgy akarjuk, új utakat is 
építhetünk magunknak.

Ám ha így gondolkodunk, akkor mire 
számíthatunk egy jóstól? Mit mondhat meg 
nekünk? Hogyan segíthet?

Szerintem egy jós dolga elsősorban az, 
hogy térképet adjon a kezünkbe . 
Megmutassa milyen a környék ahol éppen 
vagyunk, és ha elindulunk valamerre, akkor 
hová juthatunk. Vagy ha már tudjuk, hová 
akarunk menni, akkor megmutassa az 
odavezető legjobb utat számunkra.
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Ha hiszed, hogy percről-percre teremted az életedet, akkor viszont nem 
várhatod, hogy egy jós megmondja neked: hány gyereked lesz, mikor adod el 
a házadat, visszajön-e hozzád a szerelemed, stb. Ha ezeket konkrétan 
megmondaná, akkor az a jós a sorsban hisz, s valahol mélyen Te is, ha 
ilyesmiket kérdezel.

Találkoztam már jónéhány olyan emberrel, aki azt mondta, úgy hiszi, a 
szabad akarat működik, ugyanakkor elvárja a jóstól, hogy megmondja, mi fog 
történni. Ez a kettő viszont ellentmondás. 

Persze, most megkérdezheted, amit sokan mások is megtettek már, hogy 
akkor mire jó a jóslás, ha nem mondja meg a jövődet? 

Szerintem ez a lehető  legjobb dolog. Sokkal jobb, mint amikor azt mondják: 
"szeptemberben megismerkedsz egy barna férfival, és 2 gyereked lesz tőle". 
Oké, lehet, hogy örülsz a hírnek, de hol szerepelsz ebben Te? Egyszerűen 
csak megtörténnek veled dolgok és nem mondhatod, hogy "hé, én a fekete 
pasikat szeretem, és csak egy gyereket akarok!" 

Ha hiszel a valódi szabad akaratban, akkor a jóslás folyamán megtudhatod, 
hogy merre indulj, hogy a Te fekete pasidat találd meg, aki csak egy gyereket 
akar. És ha követed az instrukciókat, akkor el is éred azt, ami neked kell.

 

2. Hogyan válaszd ki a neked való jóst?
Nos, ha sikerült eldöntened, hogy miben hiszel, akkor ennek megfelelően kell 
jóst választanod magadnak. Mivel szinte mindenkinek van már weboldala, 
ahol bemutatkozik, s vélhetően kitesz magáról egy képet is, érdemes 
körülnézned az interneten. 
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A jóslás arra való, hogy segítsen megérteni a jelen helyzetedet, és 
átlátni az előtted álló lehetőségeket. Megmutassa neked azt az 
utat, amerre érdemes menned ahhoz, hogy a neked tetsző célt 

érhesd el. Segít dönteni, amikor bizonytalan vagy. 
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Fontos a szimpátia, tehát érdemes figyelni az arcképre (ha nincs ilyen 
valakinek az oldalán, szerintem máris felejtendő). De ennél még fontosabb, 
hogy a bemutatkozásból kiderüljön, hogy a választott jós a sorsban hisz és 
jövendöl, vagy a szabad akaratban, és jóslatával élni segít?

A legtöbb jós igyekszik mindkettőt csinálni, csak kevesen választják külön a 
"megmondom, hogy mi vár rád, = jövendölést" és a "térképet adok a 
kezedbe, hogy megtaláld a számodra legjobb utat, = jóslást".

Sokan vannak a jósok 
között , akik egyszerre 
jövendölnek, sorsszerű 
ki jelentéseket tesznek, 
ugyanakkor felajánlják, 
hogy varázsolnak neked, 
például "levesznek rólad 
egy rontást". 

Pedig ez a két dolog nem 
igazán egyeztethető  össze, 
hacsak nem magyarázzák 
azzal, hogy ez is meg van 
írva, hogy ők pont azért 
születtek, számukra az van 
elrendelve, hogy rajtad 
segítsenek. 

Az i lyenek igyekeznek 
elhitetni azt az emberekkel, 
hogy ők felsőbbrendűek, 
többet tudnak, mint egy 
át lagos ember, netán, 
küldetésük van. Persze ha 
hiszed a sorsot, azt, hogy 

csak egy tehetetlen bábú vagy ebben a földi színjátékban, akkor a 
számodra pont az ilyen jósok megfelelőek. Válassz közülük.

De ha önálló személyiség vagy, aki képes, és akar is tenni valamit élete 
alakításáért, akkor keress inkább olyan jóst, aki nem helyezi föléd magát. Az 
ilyen jós nem fog azzal rémisztgetni, hogy rontás van rajtad, amit "le kell 
venni", netán egy szellem kísér, amit el kell küldeni. Az ilyen jós téged helyez 
maga fölé, és csak segítődként igyekszik megmutatni neked, hogy merre van 
az az út, amit végigjárva oda érkezhetsz, ahová szeretnél menni.
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Az ilyen jósok nem fogják ugyan megmondani neked, hogy hány gyereked 
lesz, vagy mikor adod el a házadat, de ha már közeli egy ilyen esemény, 
akkor persze szólnak, hogy várható.  

A hozzám hasonlóan, a szabad teremtésben hívő jósok nem szeretnek 
semmi olyat mondani, ami megváltoztathatatlan történést jelez. Persze 
vannak azért ilyen helyzetek is, hiszen az ok-okozat, azaz a karma törvénye 
működik, s ha valaki már leugrott a tizedikről, akkor bizony le fog 
zuhanni a földre. De az ennyire egyértelműen bekövetkező  dolgok ritkák. A 
magam hite szerint percről-percre teremtjük az életünket, így a legtöbb 
helyzetben még van választási lehetőség. Pont ezért tartom hasznosnak a 
jóslást, hogy megtudhassuk, milyen végkifejletet hogyan érhetünk el.

Ha Te is szereted, hogy dönthetsz az életed felől, akkor válassz olyan jóst, 
aki ebben segít neked.

Főként akkor válassz jól, ha netán varázslatra is szükséged lenne! De ezt 
lásd később.

A jósoltatás két fontos szabálya még hátra van…

susi.diamond@bosziplaza.hu                                                                                                                        7

Egyszer én is belekerültem egy olyan helyzetbe, amikor egy 
rendezvényen egy férfinak jósoltam, s nagyon egyértelműen azt 
érzékeltem, hogy gyereke lesz, az már biztos. De mivel én nem 
hiszek az eleve elrendeltetésben, kicsit félve mondtam ki, hogy 
nagyon úgy látszik, hogy gyerek jön. A férfi az a típus volt, aki 
pókerarccal üli végig a jóslást, nem ad semmire visszajelzést, így 
kicsit bizonytalan voltam, amíg be nem fejeztük a beszélgetést. 
Valószínűleg érzékelte a sorsszerű jövendölés miatti zavaromat, így 
mikor felállt elnevette magát, és azt mondta: "Tökéletes volt minden, 
amit mondott, és elárulom, a nejem kint vár a nagy pocijával. Már 
csak 2 hete van a szülésig." :-) 
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3. Gondold át előre, hogy mit akarsz kérdezni!
Mielőtt elmész a kiválasztott jóshoz, vagy online találkoznál vele, érdemes 
összeszedned a kérdéseidet, hogy minél jobban kihasználhasd a fizetett 
idődet.

Minél pontosabbak a kérdéseid, annál jobb válaszokat kaphatsz, ezért 
érdemes rászánnod egy kis időt, hogy valóban hasznos legyen számodra az, 
hogy ilyen jellegű segítséget veszel igénybe életed jobbátételéhez.

Ha például szeretnél egy kicsit előrelátni, akkor határozd meg pontosan, hogy 
milyen életterületen. Tehát ne csak azt kérdezd meg, hogy "mi vár rám a 
jövőben?", hanem úgy tedd fel a kérdést, hogy például

• Mi várható a szerelmi életemben? (Hacsak nem vagy sors-hívő, akkor 
ezt a kérdést a közeljövőben történő  eseményekre értsd. Pontosítva 
úgy is szólhat, hogy "merre tartok a szerelmi életemben?" Ha így 
kérdezed meg, és esetleg olyan választ kapsz, ami nem tetszik, akkor 
meg tudod kérdezni, hogy mit tehetsz azért, hogy jobb legyen, 
pontosabban úgy legyen, ahogy Te szeretnéd.) Vagy...

• Ha döntés előtt állsz, akkor kérdezd meg, hogy mi van, ha az egyik, 
vagy ha a másik általad elképzelt megoldást választod? Netán van-e 
harmadik illetve más megoldási lehetőség, ami jobb? Aztán...

• Ha kíváncsi vagy a kapcsolatodra egy másik személlyel, akkor kérj egy 
komoly elemzést, amiben a jelen, és a lehetőségek is benne vannak. 
Vagy kérdezz rá részletekre, mint...

• Mit tehetek azért, hogy úgy alakuljon a kapcsolatom, ahogyan 
szeretném?

• Mit vár el tőlem a másik?

• Érdemes-e tennem érte vagy lépjek tovább? 

• Stb.

Számtalan kérdést feltehetsz, amikkel egyre jobban és jobban 
bepontosíthatod azt, amire szükséged van ahhoz, hogy életed a vágyott 
irányba forduljon.
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Valószínűleg a kapott válaszok befolyásolni fogják a további kérdéseidet, és 
felteszel olyat is, amit otthon nem írtál fel magadnak, de ez nem gond. Ám ha 
nem szeded össze mire vagy igazán kíváncsi, akkor a kérdésed kitalálásával 
fog eltelni a jóssal töltött időd nagy része, és hazatérve rájössz majd, mennyi 
minden kimaradt, amit pedig jó lett volna megtudni.

Tehát, szedd össze a legfontosabb kérdéseidet, s követeld meg a jósodtól, 
hogy azokra válaszoljon. Sok jós ugyanis a maga feje után megy. Azt mondja 
amit akar, s nem figyel arra, hogy Te mire vagy kíváncsi. 

Találkoztam már olyan jóssal, aki egy órán keresztül vagy 8 féle kártyát 
nézett meg, de igazából nem mondott semmit, és főként nem válaszolt 
egyetlen kérdésre sem. Az ilyen jós nem érted van, csak a pénzedért! Hogy 
maradsz-e és fizetsz-e az ilyen "szolgáltatásért" az már a Te dolgod.

Most nézzük az utolsó aranyszabályt!

4. Ne Te mesélj!
Miután kiválasztottad a jóst, időpontot egyeztettél vele, és összeszedted a 
kérdéseidet (és le is írtad őket magadnak), eljön az ideje a találkozásnak.

Ekkorra a tudnivaló számodra az, amit fontos szem előtt tartanod, - csak 
azért mondom, mert sokan elfelejtik - hogy jóshoz jöttél, és nem 
pszichológusnál vagy gyóntatóatyánál vagy. A jós arra való, hogy elmondja 
a válaszokat a kérdéseidre, és  nem arra, hogy Te meséld el neki az 
életedet.

Nagy hibát követsz el, ha rögtön úgy kezded, hogy kitárgyalod az 
élethelyzetedet, s csak aztán hagyod szóhoz jutni a jósodat. 

Egy jós elsősorban nem a kártyát vagy az egyéb jóseszközeit használja a 
jósláshoz, hanem az intuícióját. Azaz akkor tud igazán hiteles lenni, ha 
semmit sem tud rólad! (Ez persze nem azt jelenti, hogy ha már voltál egy 
jósnál régebben, akkor nem mehetsz el hozzá újra, mert - hacsak nem 
lettetek azóta barátok, - bízhatsz benne, hogy semmire sem fog emlékezni az 
előző jóslásból.)

A lényeg, hogy ne mondd el előre például azt, hogy "egy hete szakítottunk, 
mert …"! Inkább kérdezz rá, hogy mi a helyzet a kapcsolatoddal? Így 
számodra is egyértelmű lesz, hogy akivel jósoltatsz érti-e amit csinál, s 
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jobban bízhatsz a tanácsaiban, ha látod, hogy olyasmiket mond, amik igazak 
rád, anélkül, hogy Te egy szót is mondtál volna.

Tehát, ne mesélj előre semmit!

Természetesen a jóslás menete lehetővé teszi, sőt, olykor könnyebbé teszi a 
választ is, ha apró részleteket elmondasz. De ha jó jóst választottál, akkor ő 
maga fogja megkérdezni, amit tudnia kell. 

A jósok ugyanis nem természetfölötti lények. Beleláthatnak életed egy-
egy szegletébe, de nem tudhatnak mindent rólad attól, hogy beléptél 
hozzájuk (bár akad aki úgy tesz mintha…). Ahhoz, hogy megtudják életed 
fontos részleteit, amik szükségesek a válaszhoz, sok mindent meg kéne 
nézni, és akkor azzal telne az idő, ahelyett, hogy a problémáiddal 
foglalkozhatna. Ezért olykor kérdezhet tőled, s akkor lényegre törően 
válaszolj, hogy ezzel segítsd a munkáját.

Számomra mindig az a fontos, hogy válaszoljak a kérdésekre, és nem az, 
hogy olyasmik után kutakodjak, hogy például hány és milyen idős gyerekei 
vannak a kérdezőnek. Ha ez fontos a kérdés szempontjából, akkor inkább 
megkérdezem. Hiszen aki eljön hozzám, nem azért jött, hogy én válaszoljak 
számára nyilvánvaló  kérdésekre, hanem azért, hogy olyasmikre találjam meg 
a választ, amikre ő nem tudja.

Olykor persze előfordul, hogy olyan kérdést tesznek fel nekem is, ami ehhez 
hasonló, mint például, hogy : "Mi van az anyagi helyzetemmel?" Amikor ilyet 
hallok, akkor előfordul, hogy azt a választ kapja tőlem a kérdező, hogy "nézd 
meg a pénztárcádat, vagy a bankszámlaegyenlegedet, és tudni fogod". 
Persze ha azt kérdezed, "hogyan alakul az anyagi helyzetem?" vagy azt, 
hogy "mit tehetek azért, hogy javuljon az anyagi helyzetem?", akkor tudok 
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Egy ötvenen túli ismerősöm mesélte, hogy elment egy híres 
jósnőhöz, aki elmondta neki, hogy hamarosan gondjai lesznek a 
férjével, mert az megbetegszik, és a lánya külföldre megy dolgozni, 
míg a fia már nem is tudom mit csinál. A lényeg benne, hogy az 
ismerősöm sosem ment férjhez és nincsenek gyerekei. :-) De 
mosolyogva végighallgatta a híres jóst, tudva, hogy kár komolyan 
vennie akár egyetlen szavát is.
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jósnőhöz méltó, hasznos választ adni. De hogy mi van? Ki tudhatja azt a 
kérdezőnél jobban? :-)

Tehát, ha találkozol valamilyen formában a jól megválasztott jósoddal, akkor 
fontos, hogy tudd, miről akarsz kérdezni, milyen kérdésekre akarsz 
választ kapni tőle, és hogy hagyd őt beszélni.

Ha figyelsz erre a négy aranyszabályra, akkor biztos hatékony segítséget 
fogsz kapni. Ha pedig varázslatra is szükséged lenne, akkor olvass tovább!

Hogyan válassz mágust?
Amikor egy varázslattal szeretnél javítani életed valamely területén, akkor 
főként arra ügyelj, hogy mit ígér a reklámjában, vagy konkrétan neked a 
választott mágus. 

Bár igaz, hogy nélküled is lehetséges változást létrehozni az életedben, de ez 
olyan hatalmas munka, hogy igen kicsi az esély rá, hogy bármely mágiával 
foglalkozó kolléga elvállalná. Magam is csak két esetben csináltam ilyet: az 
első  egy próba volt, a második pedig egy hozzám közelálló személy 
érdekében történt. És mindkét esetben fizetség nélkül csináltam, mert ez 
akkora energiákat követel, hogy szerintem azt nem lehet megfizetni.

Ezért, ha az ilyen különleges helyzetektől eltekintünk, akkor jobb, ha nem 
hiszel az olyan "mágusnak" vagy "boszorkánynak", aki azt állítja, hogy neked 
elég kifizetned az általa kért összeget, és majd ő "megvarázsolja" neked, amit 
szeretnél. Az ilyen - jó  ha tudod - átverés, és csak a pénz beszedéséig fog 
terjedni a "mágus" tevékenysége.

A következő  szinten vannak olyan mágusok, akik jó sok pénzért maguk 
végzik a varázslatot és tőled mindössze annyit kérnek, hogy esténként gyújts 
meg egy gyertyát néhány percre és gondolj a kérésedre, a többit majd ők 
intézik. Ha nagyon hiszel abban, hogy az illető, akinek fizetsz roppant 
tehetséges mágus, akkor van esélyed, hogy megvalósuljon, amit szeretnél. 
De a tapasztalatom az, hogy a siker maximum 20-30 százalékos, a fizetség 
viszont jó nagy. 

Rengeteg sztorit tudnék erről felhozni, hiszen sokan jöttek már el úgy 
hozzám, hogy máshol befuccsolt a varázslat, hiába fizettek ki egy kisebb 
vagyont érte. De csak egy kirívó esetet említek:

susi.diamond@bosziplaza.hu                                                                                                                        11

mailto:susi.diamond@bosziplaza.hu
mailto:susi.diamond@bosziplaza.hu


Remélem, ez a példa elég szemléletes volt ahhoz, hogy lásd, az ilyen 
ígéreteket nem szabad komolyan venni. 

Aki valóban ért a mágiához, az eleve nem kezd semmihez addig, amíg 
nem nézte meg, hogy mi a jelenlegi helyzet, s  milyen megoldások 
vannak a változtatásra. Hiszen van, amikor nem is kell varázslat, anélkül is 
meg lehet oldani a kívánatos helyzet létrejöttét, mint ahogyan néha előfordul 
az is, hogy nem javasolt a varázslat, mert a kérőnek nem tenne jót például 
egy kapcsolat megjavítása. 

Ez az első dolog, ami feltétlenül elvárható egy komoly mágustól. 

Aztán a következő  dolog, ami fontos, hogy neked is részt kell venned a 
varázslatban. 

Hinned kell, hogy Te vagy életed teremtője, és képes vagy létrehozni azt, 
amit szeretnél. Kaphatsz ehhez mágikus segítséget, úgy könnyebben fog 
menni, de mint azt az elején már említettem, nem úgy, hogy közben Te csak 
éled a hétköznapi megszokott életedet, és majd valaki más mondjuk 
szerelmet varázsol neked. Te vagy aki megteremtheti magának azt, amit 
akar, és a mágus, akit segítőül kérsz, segít neked abban, hogy hogyan 
csináld, valamint hozzáadja saját mágiáját is.

Az igazi szakértő mágus nem helyetted, hanem veled dolgozik célod 
elérésének érdekében.

Mindezeket figyelembe véve, ha úgy érzed el-kéne egy kis mágikus segítség 
az életed alakításához, akkor olyan személyt válassz segítődül, aki 
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Egy fiatalember szerelmi kötést akart az exével, hogy az visszatérjen 
hozzá. Talált egy hirdetést, ami jó messze volt tőle, de az illető mágus 
azt írta neki e-mailben: nem kell találkozniuk, sem beszélniük, csak 
küldje el a kialkudott  - nem kevés - összeg felét előre, s majd ő 
"megvarázsolja" a dolgot, s ha újra összejött a srác az exével, csak 
akkor kéri az összeg másik felét. Ez a felállás bizalmat keltett a 
fiatalemberben, s bármennyire is sok volt a fele összeg is, elküldte a 
"mágusnak". Persze nem történt semmi, ezért is jött aztán el hozzám, 
és mesélte el tanulságos történetét.
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1. Nem hagyja, hogy csak úgy belevágj, hanem segít a pontos 
célkitűzésben.

2. Megnézi, hogy milyen úton érheted el amire vágysz, és csak akkor 
folyamodik varázslathoz, ha

3. közös megegyezéssel választjátok ezt a megoldást.

4. Összeállítja számodra a varázslat pontos időpontjait, menetét és 
igézeteit a Te szavaidhoz igazítva, majd

5. erőt küld neked ahhoz, hogy hatásosan varázsolhass.

Nem az a lényeg, hogy mindezért mennyit fizetsz, legalább is a hatásosság 
nem ezen fog múlni. A saját pénzügyi lehetőségeidet Te ismered. Viszont 
nagyon is fontos, hogy míg a  fenti pontokon végighaladtok, érezd azt, 
hogy a  kiválasztott segítő  mágusod, valóban veled legyen, rád figyeljen, 
teérted dolgozzon.

Az, hogy létrejön-e a varázslat által az, amit szerettél volna, ezek után 
elsősorban rajtad áll. Neked kell hinned abban, hogy amit teszel, az 
meghozza az eredményt. Ezt a hitedet pedig két dologgal igazolhatod:

1. Pontosan, az utasítások szerinti módon és időben végrehajtod a 
szertartásokat.

2. Nem lesed a végeredményt, nem kérdezed folyton, hogy mikor történik 
már valami.

Ha így teszel, s mögötted áll a kiválasztott mágus teljes figyelmével és 
erejével, akkor a tied lehet szinte bármi, amit szeretnél elérni az 
életedben.

Sok sikert kívánok Neked hozzá!

Susi Diamond  

susi.diamond@bosziplaza.hu                                                                                                                        13

mailto:susi.diamond@bosziplaza.hu
mailto:susi.diamond@bosziplaza.hu

