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Susi Diamond: 

Mitől működik 

a varázslat? 
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Általános nézet 

Sokan gondolják úgy, hogy a mágikus rituálék pontos végrehajtása 

garantálja, hogy valóra válik az a kívánságuk. Ezért semmi másra nem 

figyelnek, csak arra, hogy a „receptben” leírt 

utasításokat betartsák. Ez azonban nem elegendő. 

Mint ahogyan egy szakácskönyvben sincsen 

minden tudnivaló leírva, ami miatt egy először 

főzni akaró, még a legegyszerűbb ételt is csak 

nagy „szerencsével” tudja jól kivitelezni, épp így 

van egy varázslat leírásánál is.  

Vannak bizonyos alapkövetelmények, amiket hasznos tudni, ha az ember 

sikerrel akar főzni vagy varázsolni. 

Az első lépés… 

Tudd, hogy mit akarsz! 

Minden varázslat ott kezdődik, amikor eldöntjük, hogy mit akarunk elérni, 

mi a célunk. Ezt sokan evidensnek gondolják, és nem foglalkoznak vele 

megfelelően. Pedig a pontosan megfogalmazott cél a lehető legfontosabb 

tényezője a sikernek.  

Gondolj csak bele! Mit mondanak legtöbben, ha megkérdezed, hogy mit 

szeretnének leginkább az életükbe? Az emberek 90%-a egy ilyen kérdésre 

többnyire 3 dolog közül mond egyet, kettőt vagy 

mindhármat: egészséget, gazdagságot, szerelmet. 

Ezen három dolog megléte ugyanis az általános 

szemlélet szerint maga a boldogság. És ugye 

mindenki boldog akar lenni? 

Gondolom egyet értünk abban, hogy nem egyforma 

okból szoktunk boldogok lenni? Van, aki a 

tengerpartra menne nyaralni, van, aki a hegyekbe; 
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van, aki Mercedes-t akar, van, aki Toyotát; van, aki kertészkedne a háza 

körül, van, aki a belváros közelségét kedveli; stb. Hála Istennek nem 

vagyunk egyformák! 

Kinek-kinek egyedül magának kell meghatároznia, hogy pontosan mit akar. 

Még az sem tökéletes megfogalmazás, hogy „el akarok menni a 

tengerpartra nyaralni”, hiszen nincsen benne például, hogy mikor mennél, 

nyár közepén, vagy októberben; hátizsákos, sátoros utat akarsz, vagy 

minimum 4 csillagos hotelt; és persze melyik tengerpartra vágysz, az 

Északi-tengerhez vagy az Adriához? Mert ugye nem mindegy? 

Képzeld csak el: 

Kitűzöd célként, hogy legyen egy piros Mercedes autód. Pontosan 

végrehajtod a rituálét, megfelelően vizualizálsz, utána elengeded a 

kérésedet és hagyod, hogy beteljesüljön. Nem is telik el sok idő, amikor 

meglátogat az egyik barátod, aki tudja, hogy 

mire vágysz, és hoz neked egy ajándékot:     

Megkaptad a piros Mercit? 

Igen. De gyanítom, nem erre gondoltál!  

Szóval, a legfontosabb dolog, hogy megfelelően fogalmazd meg a 

célodat! Azt nem kell tudnod,-  sőt, most nem is kell vele foglalkoznod, - 

hogy hogyan éred el ezt a célt, de azt pontosan érezned, látnod kell, hogy 

mi lesz az. 

Ha ez úgy gondolod, hogy sikerült, akkor hasznos lehet, ha 

ellenőrzésképpen még felteszed magadnak az alábbi kérdéseket:  

 Miért akarom ezt?

 Valóban a számomra fontos e célnak a létrejötte, vagy valaki más

sugallta, hogy ez fontos és jó?
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 Ha igazán én akarom ezt, akkor hogyan néz ki a számomra, ha

elérem ezt a célt?

 Milyen más területeket módosít az életemben és hogyan, ha

megkapom, amit el akarok érni?

 El tudom fogadni, amit kapok?

 Képes vagyok látni, hallani, érezni mindazt a csodát, amit átélhetek,

ha megkapom, amit akarok?

 Mikor akarom ezt? Mi a beteljesülésére szánt időkeretem?

 Hogyan fogom érezni magam, ha elérem ezt a célt?

Hogy miért fontosak ezek a kérdések? Mert a varázslatod sikerének 

további fontos tényezője, hogy 

Legyél képes elfogadni az eredményt! 

Csak az a cél jó, amelyik olyasmit hozhat az életedbe, amivel képes vagy 

együtt élni, illetve az, amelyikhez az elérési út élvezetes a számodra. Ugye 

nem kell mondani, hogy ha mondjuk, popsztár 

akarsz lenni, akkor egy varázslat hatására nem lesz 

egyik pillanatról a másikra ünnepelt énekes 

belőled? Egy varázslat hozzásegíthet, hogy a 

képességeid jobb fogadtatásra találjanak, de attól 

még kell tudnod énekelni, előadni, és még sok-sok 

mindent, ami egy sztár repertoárjában benne kell 

legyen. Tehát, ha ilyen jellegű a vágyad, akkor kell 

szeresd az utat, ami elvezet a célodhoz, és amikor 

elérsz a célhoz, akkor el kell tudnod fogadni azt az életmódot és egyéb 

járulékokat, amik vele járnak. Hogy a popsztárnál maradjunk, bizony 

szeretned kell az állandó zaklatást a rajongóid részéről, azt, hogy nem 

nagyon lehet magánéleted, hogy folyton szállodákban aludj a turnék 

idején, stb. Ha popsztár vagy, akkor szeretned kell – de legalábbis el kell 

fogadnod - annak minden velejáróját. 
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Tehát a fenti kérdések abszolút nem hiábavalóak. Segítenek neked 

átgondolni, hogy az a cél, amit el akarsz érni a varázslatoddal, valóban jó 

lesz-e neked. Csak akkor érdemes belefogni egy mágikus rituáléba, ha 

minden szempontból sajátodnak érzed a célodat, s egészen biztos vagy 

benne, hogy el akarod érni, olyan ember akarsz lenni, aki már elérte azt 

a bizonyos célt. 

Ha sikerült pontosítanod, és magadévá tenned a kívánságodat, akkor jöhet 

a következő lépés: 

Az időpont kiválasztása 

Varázslataink időpontját elsősorban a Hold állásokkal szoktuk összhangba 

hozni. Általában azt mondják, ha olyan varázslatot végzel, ami a 

növekedést vagy a gyarapodást segíti, akkor 

jó elvégezni, ha a Hold növekszik (azaz amikor 

az újhold és a telihold között van, és a látható 

rész növekszik). Ilyenkor például 

pénzvarázslatot, vagy tanulást segítő 

varázslatot végezhetünk. Ha a varázslat, amit 

végzel romboláshoz vagy fogyatkozáshoz 

kötődik, fogyó Hold idején jó elvégezni (azaz a 

telihold és az újhold közötti időszakban, mikor 

a látható rész fogy). Ilyenkor például egy kapcsolat lezárását kívánhatod, 

vagy egy betegség, súlyfelesleg, stb. elpusztítását.  

A telihold gyakorta kapcsolt a szerelemmel, barátsággal, kapcsolatokkal és 

a teljességgel. Kötődik még az anyasághoz, tehát bármilyen varázslat, mely 

ezekhez kötődik, a telihold idején végzendő. A fekete Hold, azaz az újhold 

a halálhoz, megújuláshoz, titoktartáshoz, sötét művészethez tartozik. 

Kiváló idő az előző életek felidézésére, a halottak megidézésére, 

exorcizálás vagy átok elűzése céljából. 

Bővebben itt:  https://bosziplaza.hu/a-hold-ciklusai/

http://varazslatfaktor.hu/a-hold-ciklusai/
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A varázslat időpontjának kiválasztásakor figyelhetünk arra is, hogy milyen 

jegyben jár a Hold. Tehát, ha már tudod, hogy növő, fogyó, teli, vagy 

újhold idejére tervezed a varázslatodat, akkor azt is kiválaszthatod, hogy a 

Hold megfelelő jegyben is legyen. Ez persze lehet, hogy akár több hónap 

várakozást is jelenthet a számodra, s így majd döntened kell arról, hogy 

megéri-e a várakozást ez a megerősítés. 

Befolyásoló tényezőt jelentenek varázslatainkban a bolygóállások is, 

melyeket hagyományosan napokhoz szoktunk rendelni. Mindezekről 

pontos információkat kaphatsz itt: https://bosziplaza.hu/evszakok-
honapok-es-napok/

Ha nem tudsz alkalmazkodni a holdállásokhoz, vagy a naphoz, akkor 

legalább igyekezz azon, hogy a megfelelő órában végezd el a rituálét. Hogy 

azok mikor vannak, arról itt kapsz tájékoztatást:  

https://bosziplaza.hu/a-megfelelo-ora/

Persze, ha gyakorlott vagy már a mágiában, akkor nem annyira 

nélkülözhetetlenek a megfelelő időpontok, de az is igaz, ha mester vagy, 

akkor már csak a tudásod miatt is használni fogod a természet erőit. 

Ha megvan az időpont, akkor következhet … 

A helyszín kiválasztása és kialakítása 

Főzni lehet a konyhában vagy a szabadban, varázsolni lehet zárt helyen 

(általában szobában, hisz kevés embernek van külön e célra fenntartott 

szentélye), vagy a szabadban. 

Ha a szabadban főzünk, azt ugye nem tehetjük 

meg akárhol. Nem láthatunk neki gulyást 

kotyvasztani a Hősök terén, vagy a Váci 

utcában. Ilyesmit csak a saját kertünkben, vagy 

az arra kijelölt közterületen tehetünk. Kell, 

hogy legyen tűzrakó helyünk, és egy tiszta 

előkészítésre alkalmas területünk, ami lehet 

http://varazslatfaktor.hu/evszakok-honapok-es-napok/
http://varazslatfaktor.hu/evszakok-honapok-es-napok/
http://varazslatfaktor.hu/a-megfelelo-ora/
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asztal, pad, vagy csak egy vágódeszka a földön. És persze mindemellett elő 

kell készítenünk a hozzávalók mellett a megfelelő szerszámokat (kés, 

fakanál, stb) és edényeket.  

Ugyanez a helyzet a szabadban varázslással. Egyrészt alaposan meg kell 

választanunk a helyet, ha nincs saját zárt kertünk, hiszen a varázsláshoz 

nyugalom kell, ezért egy forgalmas turistaút mentén, nem sok esélyünk 

van magunkra maradni. Fontos még a mágikus kör kijelölése a szabadban, 

hiszen nem tudunk mindent uralni egy egész erőben. Ezen kívül pontosan 

elő kell készítenünk itt is a hozzávalókat, s mindent elhelyezni az 

oltárunkon, vagy annak közelében, aszerint, hogy mit kíván a rituálénk. 

Ha zárt helyen főzünk vagy varázsolunk, az első teendőnk a tisztítás. Mint 

ahogyan nem lehet mesterien főzni egy piszkos és rendetlen konyhában, a 

mágikus rituáléra még inkább igaz, hogy fontos számára a tiszta és 

rendezett környezet. Te magad is tapasztalhattad már, hogy bizonyos 

helyeken jól, míg máshol rosszul érzed magad, minden különösebb ok 

ellenére. Ez annak köszönhető, hogy minden gondolatnak, érzésnek, 

cselekedetnek vagy történésnek meghatározott energiája van mind 

érzelmi, mind szellemi szinten, és ezek az energiák lerakódnak a minket 

körülvevő tárgyakban. Ezek a lerakódott energiák azután, - minőségüktől 

függően – befolyásolják életünket. Mondok egy példát: 

Ha régóta anyagi problémákkal küzd egy család, akkor 

nagy valószínűséggel sokszor kerülnek depressziós 

hangulatba, előfordulhatnak emiatt veszekedések, sőt, 

sokszor betegségek is. Ezek aztán mind megülnek az 

otthonban, ahol változtatni szeretne a család egyik 

tagja egy anyagi varázslattal. Bár kivárja a növő vagy 

teliholdat, szépen végigcsinálja a tervezett rituálét, mégis lehangolódva 

tapasztalja, hogy nem sok hasznot hajtott a varázslat, épp csak egy pici 

javulás történt, nem azt kapta, amit akart. Miért is? Mert a lakásban lévő 

rengeteg negatívum blokkolta a varázslatkor kibocsátott pozitív 

energiákat. 
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Bármilyen változást szeretnénk elérni, azzal kell 

kezdeni, hogy takarítunk. Először fizikai szinten, azaz 

lomtalanítunk, rendet rakunk, ki-, le- és felmosunk, 

hogy ragyogjon minden. Ezután következik az 

energetikai takarítás, aminek legjobb módjai itt 

találhatók:  

https://bosziplaza.hu/termek/ vagy itt:  https://bosziplaza.hu/category/
varazslatok/ingyenes-varazslatok/vezetett-varazslat-tertisztitashoz/

Egy ilyen energetikai takarítás, garantáltan éreztetni fogja a hatását. Még 

akkor is, ha egyébként nem vagy érző típus. A tiszta környezet már fél 

siker ahhoz, hogy megvalósuljon a kitűzött célod. De mi kell még? 

Készítsd elő a hozzávalókat! 

Egy mágikus rituálé során a legzavaróbb dolgok egyike, ha nem találod a 

következő lépéshez kellő hozzávalót. Ezért fordítsd különös figyelmet arra, 

hogy jól előkészíts mindent. 

Előfordulhat, hogy a varázslatod leírásában nem pontosan van feltüntetve 

minden. Mint ahogyan a főzésnél tudjuk, hogy az ételbe só kell, akkor is, 

ha nem írják ki külön a hozzávalók közé, épp úgy a varázslatnál is lehetnek 

ilyen „bújtatott” hozzávalók. Tehát, mielőtt hozzákezdenél, olvasd végig a 

varázslatot, hogy észrevedd, ha még kell valami azon kívül is, ami a 

“Kellékek” között fel van sorolva. Például nem biztos, hogy minden egyes 

varázslatnál ki van írva a tűzszerszám szükségessége, holott gyertyával 

varázsolsz, azt pedig meg kell gyújtani valahogy. Ehhez pedig kell egy 

öngyújtó vagy egy gyufa, hacsak nem vagy „tűzgyújtó”. 

http://www.bosziplaza.hu/index.php?cikk=120125VVT&ctg=3&sctg=62
http://varazslatfaktor.hu/category/tisztito-varazslat/


www.bosziplaza.hu oldal 9 

Tisztítsd meg önmagadat is! 

Közvetlenül a rituálé előtt, Neked is meg 

kell tisztulnod. Ehhez egy rituális fürdő 

szükséges, ami lehet ülőfürdő vagy 

zuhanyozás is. A választást döntse el az, 

hogy mennyire vagy tele negatív 

gondolatokkal, vagy épp mennyire vagy 

jó hangulatban. 

Ha sok benned a rossz érzés, akkor javaslom a hosszabb fürdést, 

melyhez itt találsz többféle útmutatást: https://bosziplaza.hu/furdo-
varazslatok/

Ha jó hangulatban vagy, akkor elegendő egy zuhanyozás. Szokásos módon 

szappanozd be magad, de közben igyekezz üres maradni, azaz ne 

gondolkodj semmin, s amikor leöblíted magadról a szappant, akkor 

kifejezetten arra koncentrálj, hogy ezzel egy időben megszabadulsz 

minden esetlegesen rád tapadt negatív energiától is. 

A fürdő után, 

Öltözz szertartási ruhába! 

Nem kell megijedni! Nem szükséges 

beszerezned semmilyen varázslóöltözéket 

(persze, ha akarsz, akkor megteheted). 

Ezen kívül lehetséges még két változat: 

1. Égöltözék. Azaz meztelenül végzed

a rituálét.

2. Kiválasztasz egy tiszta ruhát, és

kinevezed szertartási öltözéknek. A

lényeg, hogy frissen mosott legyen,

ne az, amit nemrég az utcán viseltél.

http://varazslatfaktor.hu/category/furdo-varazslatok/
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Az öltözet lehet fontos küllemében, ha szereted, hogy minden a célnak 

megfelelő külsővel bírjon. De lehet elhanyagolható is, ha ez számodra az. 

Itt csak az a fontos, hogy tiszta legyen amit viselsz, hiszen minek is 

végeztél tértisztítást, minek is fürödtél, ha utána magadra veszel a 

rituáléhoz egy olyan ruhadarabot, amihez „mindenki hozzáadott valamit” 

a metrón, vagy a munkahelyeden. 

A következő lépés 

Tértisztítás újra 

Ha a szabadban akarsz varázsolni, akkor feltétlenül szükség van rá, 

hogy egy csakis erre a célra használt seprűvel keletről nyugat felé 

„seperd végig” a használni kívánt területet. Ha zárt helyen 

varázsolsz, akkor is meg kell ezt tenned, hacsak nem közvetlenül a 

rituálé előtt végezted a tértisztító varázslatot, s így azóta a helyiség 

nem szennyeződhetett. 

Tehát seperj. Seperj ki minden ott ragadt rosszat, negatívat. 

Tudnod kell erről a „seprésről”, hogy ezzel a seprűvel nem érintjük a 

földet, hisz nem a fizikai seprés a célunk, hanem az energetikai. A 

keletről nyugatra való sepréssel eltávolítunk minden nemkívánatos dolgot 

vagy akár entitást. 

**************** 

Ez az a pont, ahol akár el is kezdheted a rituálét. Ám még akadnak olyan 

dolgok, amikre felhívnám a figyelmedet: 

 Ha úgy gondolod, hogy használod, akkor most van itt az ideje a

mágikus kör elkészítésének.

 A varázslatodhoz az oltárodra tehetsz a leírásban nem szereplő, de

téged inspiráló dolgokat is, mint például a Wicca vallásuaknál az

Isten és az Istennő jelképe.

 Meghívhatod segítőidül a négy vagy az öt elemet.

Ezek a dolgok mind segíthetik a mágikus cselekedeteid sikerességét. 
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A rituálé

A varázslatot pontosan kell végrehajtanod. De még ennél is fontosabb a 

koncentráció. A célodra kell figyelned és arra, amit csinálsz. Másra nem 

szabad közben gondolnod. Ha netán mégis elkalandoznál, azonnal vissza 

kell fordítanod a gondolataidat, jelen kell lenned. 

Fontosabb a koncentráció, mint az, hogy mindent pontosan csinálj, vagy, 

hogy ne rontsd el az igézetet. Ha ilyesmi történne, nyugodtan folytasd, 

tudd, hogy semmi sem történik véletlenül. 

Sokat segít, ha ismered a mágikus mozdulatokat, 

és azokat használod egy-egy komplexebb 

varázslatnál. Átsegíthetnek a buktatókon, és 

támogatják a célra való fokuszálást. Tanuld meg 

őket, ha igazán sikeres varázslatokat akarsz 

véghezvinni. 

A varázslat befejezése 

A rituálé végén, nem szabad elfelejtened, hogy le is kell bontanod azt, 

amit a varázslat közben felépítettél. Ennek a felszámolásnak az a lényege, 

hogy pontosan fordítva csináld. Mint ahogyan ha egy téglafalat akarsz 

visszabontani, akkor is az utoljára lerakott téglával kezded, épp így kell 

cselekedned most is. Ha több gyertyát gyújtottál, akkor az utolsóval kezd 

az eloltásukat és azzal fejezd be, amelyikkel elkezdted a meggyújtásukat.  

Ha meghívtad az elemeket segítőül, akkor bocsásd is el őket, mégpedig 

úgy, hogy újra megköszönöd a segítségüket. 

Ha kört vetettél, akkor bontsd le, szintén ellenkező irányba. 

Ha el kell ásnod, vagy meg kell őrizned valamit, akkor járj el a leírásod 

szerint. 

Ezzel a varázslatnak vége, s most jön a neheze… 
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El kell engedned a kívánságodat! 

Nagyon remélem, hogy most azt mondod: „ez nem is olyan nehéz”. De 

sajnos ez sokak számára a legnagyobb próbatétel, mert türelmetlenek és 

nem bíznak eléggé a varázslat erejében, vagy talán önmagukban. 

A lényeg, hogyha véghezvittél egy varázslatot, akkor bízz benne, hogy 

megvalósul. Ezt a bizalmadat pedig azzal bizonyíthatod a legjobban, ha 

már csak úgy jut eszedbe az a dolog, amiért varázsoltál, mintha már a tiéd 

lenne, már meg is történt volna.  

Soha többet nem „görcsölhetsz” azon, hogy mikor válik valóra, mert ha így 

csinálsz, tönkreteszel mindent. Csak légy csendben, s cselekedd meg, ha a 

kívánságoddal kapcsolatosan valamire késztetést érzel. 

Higgy és légy hálás! Már csak ennyi a dolgod, s minél tisztább benned ez a 

két érzés, annál hamarabb válik valóra, amit kívántál. 

********************* 

Már csak az maradt hátra, hogy sok sikert kívánjak neked. Ne riasszon el ez 

a sok figyelmet kívánó dolog, mert csak először tűnik nehéznek. Minél 

többet varázsolsz, annál rutinosabb leszel, s ki tudod alakítani a saját kis 

szokásaidat is. (Ennek érdekében érdemes Árnyak könyvét vezetni, hogy 

ne merüljenek feledésbe a saját tapasztalataid.) 

A mágikus rituálé elvégzése a lehető legegyszerűbb módja annak, hogy 

életünkbe vonzzunk dolgokat, amiket szeretnénk. Élj vele, megéri! 

Szeretettel: 

Susi 

U.i.: A következő oldalon találsz egy összefoglalást a teendőkről. Ha

gondolod, első alkalommal nyomtasd ki, hogy előtted legyen, s ne

felejtkezz el semmiről, ami fontos.
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Mágikus teendők listája: 

 Tudd, hogy mit akarsz!

 Legyél képes elfogadni az eredményt!

 A megfelelő időpontban varázsolj!

 Tisztítsd meg a helyet, ahol varázsolsz!

 Készítsd elő a hozzávalókat!

 Tisztítsd meg önmagadat is!

 Végy magadra szertartási öltözéket!

 Seperd ki a gonoszt!

 Végezd pontosan a rituálét!

 Ellentétes irányba bontsd le a helyszínt!

 Engedd el a kívánságodat!




