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Kiekviena moteris, puoselėdama grožį, rūpinasi savo
plaukais ir išvaizda. Vis dėlto estetinis plaukų vaizdas
nėra vienintelis jų privalumas. Filosofijos daktarė,
raganė Jelena Simonova pasakoja, kokia iš
tiesų yra plaukų galia ir kaip ją stiprinti.
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Kokiu būdu plaukai sustiprina moteriškumo
galią?
Plaukai – gamtiniai organizmo siūlai, kurie
sugeria iš išorės sklindančią energiją ir informacines vibracijas (tiek teigiamas, tiek neigiamas). Pastarosios sąveikauja su žmogaus
energetika. Senovėje mergaičių bei merginų
plaukai būdavo pinami į kasą, kuri liesdavo
stuburo liniją ir tokiu būdu, sukurdama vertikalią ašį bei sąveikaudama su gyvybinės
energijos srautus teikiančiomis aukštesnėmis
jėgomis, užtikrindavo merginos gyvybės ašies
stiprumą. Tikėta, kad kuo storesnė merginos
kasa, tuo ji yra stipresnė, ir atitinkamai – tuo
stipresnė jos gyvybės ašis. Įdomu pastebėti,
kad moters archetipas vyro pasąmonėje siejasi ne tik su tam tikromis moteriškumą pabrėžiančiomis kūno linijomis, bet ir su ilgais
storais plaukais. Vyrui stora merginos kasa
buvo ženklas, kad pagimdys sveikus palikuonis bei tinkamai pasirūpins namų jaukumu.
Kai kurių tautų senovės tradicijoje per vestuves ir visą gyvenimą po jų pintos dvi kasos
vietoj vienos, kad nuo šiol moteris gautų gyvybinės energijos ne tik sau, bet ir būsimam
kūdikiui. Raganos ir praktikavusios magiją paprastai nesirišdavo plaukų. Dažniausiai vaikščiodavo palaidais ir kiek suveltais plaukais.
Tai atspindėdavo jų gebėjimą manipuliuoti
įvairiais gamtos, keturių stichijų (Ugnies, Oro,
Vandens, Žemės) ir kitais per magijos ritualus pasitelkiamais energijų srautais. Plaukų
tankis, sveikata bei išorinis grožis siejamas su
moteriškumo galiomis ir žavesiu. Todėl visais
laikais moterys, natūraliomis priemonėmis
stiprindamos plaukus bei skatindamos jų
augimą, kartu sustiprindavo savo moteriškumą. Plaukams apimties suteikiančias kaukes tikslinga dėti per pilnatį. Plaukų augimą
skatinančios priemonės efektyviausiai veikia
Mėnuliui augant.
Kokiais būdo bruožais pasižymi vienos ar
kitos plaukų spalvos savininkės ir kokį energoinformacinį turinį perduoda aplinkai?
Plaukų spalva daro įtaką ne tik moters savijautai, charakteriui, bet ir tam, ką ji spinduliuoja į
aplinką. Juodi plaukai siejasi su tamsiomis jė-

gomis, magija ir antgamtinėmis paslaptimis.
Dvelkdami šiuo nenugalimu antgamtiškumu
jie tam tikrais atvejais sukuria papildomą
šios spalvos plaukų savininkių apsaugą, o tai
kiek pristabdo aplinkinių entuziazmą laisvai
reikštis tamsiaplaukių akivaizdoje. Šokolado
atspalvio plaukai sukuria pojūčius, identiškus tiems, kurie aplanko išvydus šokoladą.
Moteris, kurios plaukai turi šokoladinių atspalvių, sužadina aistros nuojautą bei norą
su ja šiltai bei jaukiai komunikuoti. Raudonų ir oranžinių atspalvių plaukai tradiciškai
priskiriami raganoms. Visgi šis stereotipas
gana dažnai nepasiteisina. Ryškūs raudoni
atspalviai iš tiesų gali sužadinti kovingumą
ir sudaryti įspūdį, kad moteris priešpriešina
save išorinio pasaulio diktatui. Tačiau būtent
raudoni plaukai pabrėžia asmenybės unikalumą. Analogišku poveikiu pasižymi violetinių bei alyvinių atspalvių plaukai. Švelnesni
oranžiniai atspalviai gerokai sušvelnina tai,
kas pasakyta apie raudonus plaukus. Šviesūs
geltonų, auksinių ir rusvų atspalvių moterų
plaukai siejasi su saulės spinduliais, rugiais,
kviečiais, derliumi, turtais ir palaima. Todėl
instinktyviai traukia priešingos lyties atstovus.
Pelenų ir šampano plaukų atspalviai byloja
apie moters asmenybės charizmatiškumą,
nestandartinį požiūrį į įprastus dalykus bei
reiškinius, todėl neretai veikia kaip magnetas. Kiek sudėtingiau išsiskirti pilkų atspalvių
plaukų turėtojoms, nes tokia spalva tarytum
kiek niveliuoja ribas tarp jų individualumo ir
supančio pasaulio. Jos tarsi pernelyg įsilieja į
jį, todėl tenka dėti daug papildomų pastangų,
kad pavyktų išsiskirti ir išsikovoti savo vietą
po saule. Dėl šių priežasčių pilkų plaukų savininkės dažnai nusprendžia nusidažyti plaukus
kitomis, su aplinkiniu pasauliu labiau kontrastuojančiomis spalvomis. Peroksidiniai plaukai
spinduliuoja lėliškumą bei vaikiškumą, todėl
jų savininkės kur kas dažniau negu kitos moterys vadinamos įvairiais mažybiniais vardais.
Vis dėlto greta minėtų savybių tokie plaukai
neretai spinduliuoja kiek šaltokus emocinius
atspalvius, sąstingį ir žiemą. Ir galiausiai žilų
plaukų savininkės, nepriklausomai nuo pasirinktos šukuosenos, spinduliuoja brandą,
išmintį, drąsą bei moteriškumą. Įdomu tai,
kad nežymios arba stiprios moters būdo
transformacijos gali įvykti radikaliai pakeitus
plaukų spalvą. Visgi natūralūs plaukai pasižymi kur kas stipresnėmis minėtomis savybėmis
negu dažyti, nes be spalvos poveikio nuo jų
sklinda specifinis kvapas, kurį vyrai užuodžia
instinktyviai.
Kodėl moterys renkasi skirtingų ilgių šukuosenas ir kaip tai veikia jų savijautą bei energoinformacinę sąveiką su aplinka?
Plaukuose sukaupti energoinformaciniai dariniai veikia žmogaus savijautą. Pirmykštėse

bendruomenėse moteris apgaubdavo savo
plaukais mažamečius vaikus, taip užtikrindama jiems apsaugą bei sukurdama subjektyviai išgyvenamą kiekvieno mažylio vidinį
saugumo jausmą. Dėl šios priežasties netgi
mūsų dienomis ne kiekviena moteris yra psichologiškai pasirengusi susirišti plaukus arba
sukelti juos į viršų. Tos, kurios yra itin jautrios,
jaučiasi nesaugiai arba linkusios į infantilumą,
susirišusios plaukus išgyvena vidinį diskomforto jausmą. Pirmiausia palaidi plaukai gerokai užaštrina šį jautrumą bei imlumą aplinkos
poveikiui. Kartu akimirksniu sugeria informaciją apie galimą pavojų, todėl moteris jaučiasi
gebanti greitai į jį reaguoti. Taip išgyvenamas
palaidų plaukų suteikiamas saugumo jausmas. Visgi šiuolaikiniame pasaulyje galima
stebėti ir radikaliai priešingą tendenciją. Kai
kurios dailiosios lyties atstovės negali vaikščioti ilgais palaidais plaukais, nes jų sugertos
informacijos bei energetinių srautų perteklius
išmuša iš pusiausvyros ir stipriai išbalansuoja.
Tokios moterys riša plaukus į kuodą arba renkasi trumpai kirptų plaukų šukuosenas. Manoma, kad tobuliausias moters plaukų ilgis
yra toks, kuris baigiasi
šiek tiek žemiau širdies ploto, vadinamo Širdies čakra.
Būtent toks plaukų ilgis užtikrina
moters teigiamą
savijautą bei harmoningą sąveiką
su išoriniu pasauliu
ir kitais žmonėmis.
Reguliariai kerpami galiukai padeda atsikratyti
nereikalingų sankaupų. Visgi
pirmiausia tikslinga atsižvelgti į subjektyvią savijautą. Jeigu moteris pernelyg jautri
aplinkos poveikiui ir intuityviai siekia sumažinti ją per plaukus užplūstantį energijos bei
informacijos srautą, mieliau renkasi trumpų
plaukų šukuosenas. Plaukai ne tik sugeria

šiuos srautus, bet ir juos kaupia, todėl natūralu, kad moteris, patyrusi didžiulį stresą arba
išgyvenusi dramatiškas akimirkas, staiga gali
užsimanyti nusikirpti ilgai augintus bei puoselėtus plaukus. Paprastai išėjusios iš kirpyklos
tokios dailiosios lyties atstovės patiria didžiulį
palengvėjimą.
Per kokius magiškus ritualus naudojami
plaukai ir kodėl jų nedera palikti kur papuola?
Kiekvienas žmogaus plaukas saugo tiek informacijos apie savininką, kad juo remiantis
galima atkurti psichofizinį asmens portretą.
Kiekviename plauke glūdi informacija apie jo
savininko DNR. Tuo remdamiesi kriminalistai nustato nusikaltėlio tapatybę. Kiekvienas
plaukas išsaugo ryšį su savo savininku netgi
būdamas atskirtas nuo jo, todėl nuo senovės
plaukai naudojami magijoje. Gavus reikiamo
žmogaus plauką ir pasitelkus įvairias magiškas
manipuliacijas bei procedūras, buvo įgyvendinamas poveikis, kuris tam tikrais atvejais galėjo iš esmės pakeisti žmogaus valią, teigiamai
arba neigiamai paveikti fizinę bei
psichinę sveikatą ir įvairias gyvenimo sritis. Dėl šių priežasčių
nerekomenduojama palikti
savo plaukų kur papuola.
Geriausia juos išmesti
taip, kad nesąveikautų su kitais žmonėmis.
Senovėje laikyta blogu
ženklu, jeigu žmogaus
plaukas arba jų sruogelė
patekdavo pas paukščius,
šiems sukant lizdus. Plaukai
taip pat naudojami ir atliekant
apsaugą bei harmoniją užtikrinančius ritualus. Įsimylėjėliai neretai
pasikeisdavo savo plaukų sruogelėmis, įdėdami jas į medalionus bei nešiodavo ant kaklo.
Tam tikrais atvejais dviejų žmonių plaukai surišami į mazgą. Taip buvo užtikrinamas jų ryšio
stiprumas bei sukuriama apsauga.
Aistė Sakalauskienė
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