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Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Vaško paslaptys
liejimo
Vaško liejimo ritualai atliekami nuo senovės, siekiant perskaityti praeitį, atskleisti
dabarties situacijas bei pagal susidariusius vaško vaizdinius numatyti ateitį. Taip
pat liejant vašką išsiaiškinama žmogaus biolauko būklė ir, jeigu jis yra pažeistas,
vaško liejimo procedūros padeda nuimti neigiamus poveikius bei programas.
Apie tai plačiau pasakoja ﬁlosoﬁjos daktarė ir raganė Jelena Simonova.

Kokiais tikslais atliekami maginiai vaško
liejimo ritualai?
Vaško liejimas priskiriamas liaudies magijai
ir buvo itin paplitęs kaimuose, kai žmonės
neabejojo, kad esminis ﬁzinių arba psichikos ligų bei nesėkmių šaltinis – pikti palinkėjimai, ypač perduodami iš kartos į kartą,
taip pat pyktis ir pavydas. Neigiamą poveikį
išsiaiškinti buvo svarbu dėl to, kad kaimuose ritualinė magija naudota ne tik žmogaus
labui, bet ir siekiant jį negatyviai paveikti.
Tokios manipuliacijos vadintos juodąja magija. Ją pasitelkiant siekta paveikti asmens
mintis bei jausmus, pavyzdžiui, pririšti meilės objektą prie savęs arba norint pakenkti
kitam žmogui. Neretai maginio ritualinio
poveikio pasekmės pasireikšdavo įvairiais
negalavimais. Taip pat šie ritualai sukeldavo ilgai trunkančius nesėkmingus periodus
arba priešingai – staigiai įvykusias nelaimes. Tad vaško liejimo ritualai buvo skirti
negatyvių žmogaus savijautos permainų
priežastims nusakyti bei joms pašalinti.
Kokį neigiamą poveikį gali atskleisti vaško liejimo ritualai ir kokios vaško liejimo
technikos taikomos?
Pablogėjusi žmogaus savijauta nebūtinai
reiškia, kad jis tapo maginio ritualo auka.
Priežasčių gali tekti ieškoti ne tik išorėje,
bet ir pačiame žmoguje. Kartais asmuo
sunegaluoja persidirbęs, kai neleidžia sau
tinkamai pailsėti nuo kasdienių darbų. Taip
pat neretai žmonės patys sukuria negatyvą savo niūriomis mintimis, pesimistiniu
požiūriu į supantį pasaulį bei aplinkinius
arba sugerdami artimųjų nesėkmes. Toks
neigiamas poveikis gali trukti itin ilgai, nes
žmogus pats jį generuoja bei maitina iš vidaus. Kita vertus, jeigu savijauta pablogėjo
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staiga ir gyvenimo kokybė įvairiose srityse
(asmeninėje, profesinėje ir kt.) akivaizdžiai
pasikeitė į bloga, gali būti, kad žmogus patyrė energetines atakas bei vienokį arba
kitokį neigiamą poveikį. Visgi ir šiuo atveju
svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nemažai
neigiamų poveikių yra mūsų kasdienės sąveikos su žmonėmis rezultatas. Kažkas ant mūsų supyksta ir išlieja savo pyktį, į kurį audringai
sureaguojame. Negatyvių
emocijų užtaisas neretai
sukelia problemines tarpasmenines
sąvei-

„Tradiciškai
būrimo ritualą
lydi tam tikri
užkalbėjimai, kurie
perduodami iš kartos į kartą. “
kas,
kurios
neišsisprendžia
čia ir dabar
bei kurių pasekmės kaupiasi
mumyse ir sukelia
atitinkamą savijautą.
Tokiais atvejais taikomos įvairios vaško liejimo
technikos skirtingų rūšių
negatyvams nustatyti bei nuimti, tačiau tarp jų galima įžvelg-

ti sąsajų taškų. Šioms procedūroms atlikti
tradiciškai pasitelkiamas kokybiškas bičių
vaškas, kuris kaitinamas ir išlydomas. Į
indą su šaltu vandeniu beriama druska,
kartais
vietoj šalto vandens naudojamas
specia-

liai paruoštų ir užkalbėtų žolelių nuoviras.
Pasitelkiant senovės ritualus žmogus, kuriam buvo atliekama diagnostika, sodintas
veidu į duris. Indas su vašku suktas pagal
laikrodžio rodyklę virš jo galvos. Kartu kartoti užkalbėjimai, užtikrinantys šios procedūros tikrumą ir saugumą. Paskui vaškas
akimirksniu arba atliekant kai kuriuos ritualus palaipsniui piltas į iš anksto paruoštą
indą su šaltu vandeniu ar žolelių nuoviru.
Vaško ﬁgūrėlių ir simbolių analizę galima
pradėti tik visiškai sustingus vaškui.
Ar yra specifinių vaško raštų, figūrų
arba simbolių, kurie liudija, kad žmogaus energetinis laukas vienareikšmiškai pažeistas?
Manoma, kad daugiau ar mažiau simetriškos kiaušinio formos išlieta vaško ﬁgūrėlė
liudija, jog žmogus yra visapusiškai sveikas
ir jam artimiausiu metu niekas negresia.
Visgi susidariusios ﬁgūros retai būna lygių paviršių bei taisyklingų formų, tačiau
dėl to nereikia baimintis. Esame gyvi
žmonės, tad natūralu kartais išgyventi
sumaištį, dėl ko nors nerimauti arba
patirti ﬁzinį bei psichologinį nuovargį, kuris neabejotinai palieka
savo pėdsakų išlieto
vaško ﬁgūrėlėje
nežymiai ją deformuodamas
bei palikdamas trumpų
ataugėlių ar
nelygumų.
Vaško pūslelių susidarymas
gali liudyti apie
lengvą

nužiūrėjimą. Vaško lašai, atskirti nuo pagrindinės ﬁgūros bei išsibarstę aplinkui,
laikomi sunkesnių nužiūrėjimų požymiais.
Įvairios ilgesnės negu 1 cm ataugos byloja apie tarpasmeniniu keliu įgytų neigiamų
emocijų blokų buvimą.
Apskritai kuo stipriau
deformuota pagrindinė vaško ﬁgūra,
tuo
stipresnės
vieno ar kito negatyvaus poveikio
žmogui pasekmės.
Skylių bei spragų
buvimas vaško ﬁgūroje taip pat liudija
apie neigiamos energijos
sankaupas, kurios neretai pasireiškia pablogėjusia ﬁzine bei psichine sveikata. Gumbeliai vaško ﬁgūros paviršiuje rodo, kad asmuo pastaruoju metu
patiria stiprius išgyvenimus. Šalia esantys
simboliai gali atskleisti jų priežastis. Vaško
liejimo procedūra nėra vien diagnostinis
veiksmas. Tikima, kad ją pasitelkiant galima išvalyti žmogaus vidų nuo susidariusių negatyvių darinių bei programų. Dėl
šių priežasčių senovėje tokios procedūros
buvo atliekamos per pilnatį ir delčią. Siekiant veiksmingesnės nuimto negatyvo
transformacijos į pozityvą, vaško ﬁgūrėles
tikslinga užkasti į dirvožemį. Visgi didelę
įtaką daro ir žmogaus sąmoningumas. Susidariusios vaško ﬁgūrėlės bei jų simbolinis
turinys gali pasuﬂeruoti, kad asmuo pats
yra jį kamuojančio neigiamo poveikio kūrėjas. Tuomet situacija pasikeis į gera tik
tuo atveju, jeigu prisiims atsakomybę už
savo rankomis sukurtą bei jį destruktyviai
veikiantį negatyvų darinį.

kiant perskaityti ateities įvykius, neatsiejamos nuo žmogaus gebėjimo atpažinti
susidariusius simbolius bei jų išsidėstyme
įžvelgti rūpimos situacijos vystymosi tendencijas, konkretų
įvykį arba ištisą įvykių
grandinę. Kartais mokymasis tiksliai perskaityti vaško ﬁgūrėlių
perteikiamą simbolinį turinį trunka itin
ilgai ir reikalauja
kantrybės.
Neretai vietoj indo su
vašku
naudojama
paprasčiausia žvakė,
kuri prieš tai deginama
mažiausiai valandą, kad susidarytų užtektinai skysto vaško. Nuo rūpimo klausimo pobūdžio
priklauso žvakės spalvos pasirinkimas. Pavyzdžiui, formuluojant klausimą, susijusį su
meilės bei santykių sritimis, pasirenkama
raudona arba rožinė žvakė. Žalios spalvos
žvakė tinka formuluojant klausimus apie
sveikatą ir psichologinę būklę. Auksinė tradiciškai siejama su ﬁnansais, mėlyna – su
profesine veikla. Tam tikrais atvejais, kai
norima užduoti keletą klausimų apie įvairias gyvenimo sritis, iš anksto paruošiamos
bei deginamos kelios skirtingų spalvų žvakės. Kai kurie vaško liejimo meistrai būrimo
ritualui atlikti naudoja vien baltos spalvos
vašką arba cerkvėje deginamas natūralaus
vaško žvakes. Tradiciškai būrimo ritualą lydi
tam tikri užkalbėjimai, kurie perduodami
iš kartos į kartą. Tačiau mūsų dienomis ši
ritualo dalis neretai praleidžiama ir apsiribojama tik klausimo formuluote, po kurios
seka vaško pylimo į vandenį veiksmas. Interpretuojant išlietas ir sustingusias vaško
ﬁgūrėles, nerekomenduojama vadovautis
vien universalių simbolių interpretacijomis, kurias siūlo simbolių žodynai bei Vikipedija. Be galo svarbu užmegzti ryšį su
susidariusiu simboliniu piešiniu ir pasigilinti, kokių emocijų bei minčių sukelia konkrečiam asmeniui.
Aistė Sakalauskienė

„Be galo
svarbu užm
ryšį su susid egzti
a
simboliniu p riusiu
ie
ir pasigilinti, šiniu
k
emocijų bei okių
m
sukelia konk inčių
rečia
asmeniui. “ m

Kaip atliekamas būrimo iš vaško ﬁgūrėlių
ritualas?
Vaško liejimo
procedūros,
atliekamos sie-

Astrologė Lilija

Sudaro asmeninius, porų suderinamumo, 2016-ųjų horoskopus.
Organizuoja astrologijos kursus.
Padeda pasirinkti profesiją, verslo sritį.
Į rūpimus klausimus atsako, konsultuoja
ir programa „Skype“.

Tel. 8 656 98 074
El. paštas btime@elnet.lt
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