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Norėčiau pasikalbėti apie tavo atviras duris… 

Gerai, pietinis Mėnulio mazgas. Nujaučiu, kad apie tai jau žinai. Spėju, 

kad turėtum žinoti, nes ir aš tavęs to klausiau, ir tavo tėtis tau jau 

pasakojo*.  

Tiesiog perskaitysiu tau, kas parašyta mano knygoje… Pietinis Mėnulio 

mazgas… Pirma perskaitysiu neigiamas tendencijas, gerai? Pasiruošusi? 
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Kamuojama atsiminimų arba, jei tuo tiki, ankstesnio gyvenimo įspūdžių. 

Pozityvi. 

Man teko pažinoti keletą žmonių, gimusių po pietiniu Mėnulio mazgu – 
tai ir mano motina, ir viena mano geriausių draugių. Visos šios 

neigiamos tendencijos yra tikra tiesa, bet pereikim prie teigiamų, gerai? 
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ir Didinga. 



Tai žinai, gali atsirinkti iš šių sąrašų, kas tau patinka. Jie pirmiausia 
skirti tam, kad turėtum prieš akis visas galinčias pasireikšti savybes ir 

daugmaž pamatytum, kurios tau tinka. 

Bet galiu pasakyti, kad kažką tokio nujaučiau, kai buvome „Wysing“ 

centre. Pagalvojau: „Leah kažką tokio turi… Ji viena koja kitoje 
dimensijoje.“ Tik nebuvau tikra, kas tai galėtų būti. Kai patikrinau 

diagramą ir pamačiau pietinį Mėnulio mazgą – žinoma, dar ir pirmajame 

būste – pamaniau: „A, tai štai dėl ko.“  

Apie tai ir rašiau elektroniniame laiške: dėl jo gali tapti fiziškai 
trapi šioje realybėje, ir tikrai esu mačiusi, kad tokiems žmonėms taip 

būna, jiems sunku šioje realybėje. Jiems sunku. Skausminga. Mano 

miela draugė, kuriai taip yra, save apibūdina kaip žaibolaidį kitų žmonių 
skausmui. Tai visiška tiesa. Sakyčiau, čia toks dalykas, kuris nėra 

privalumas šioje realybėje, bet gali būti kitur, tokioje vietoje kaip 

dvyliktasis būstas. Dvasinėje, vaizduotės, sapnų ir miego srityje, kokioje 

nors kitoje mistiškoje erdvėje tai tikrai būtų privalumas.  

Štai ką tau pasiūlyčiau: rask būdą tas duris uždaryti. Kai to norisi. Tai 

labai svarbu. Neabejoju, kad lengviau pasakyti nei padaryti. Bet galiu 

duoti tau keletą patarimų. Aš nesu gimusi po pietiniu Mėnulio mazgu, 
bet kartais patiriu panašų dalyką; mano pietinis mazgas yra kylančioje 

konjunkcijoje, o tai irgi panašu į atviras duris. Be to, dar Mėnulis 

aštuntajame. Tai ne žaibolaidis kitų žmonių skausmui, bet labiau… 
Pavadinčiau ne žaibolaidžiu, bet telefonu, kuris nuolat skamba dėl kitų 

žmonių skausmo. Tačiau aš galiu pasirinkti, ar atsiliepti, ar ne. Tai ir 

bandau daryti. Tu irgi gali – net keliais būdais.  

Vienas yra dėvėti saugančius akmenis. Kurį laiką. Neprivalai nuolat būti 

visa apsikarsčiusi juodu turmalinu, bet nepakenktų ką nors tamsaus 

nešiotis kišenėje arba dėvėti ant kaklo. Ką nors juodo. Neįveikiamo. Tik 
ne labradoritą. Jis tamsus, bet pats veikia tarsi atviros durys, kurias 

nešiojiesi su savimi akmens pavidale.  



Tau reikėtų pasitelkti saugančią magiją. Nerekomenduočiau dėvėti 
baltos spalvos. Žinoma, gali, bet, sakyčiau, tik tada, kai išmoksi uždaryti 

savo duris. Taip yra dėl to, kad… Ar teko girdėti apie santeriją? Norint 

tapti santerijos šventiku ar šventike, žmogui reikia pereiti iniciaciją ir 
ištisus metus rengtis tik baltai. Be to, negalima liesti pinigų ir kitų 

žmonių. Mintis tokia, kad žmogus apsivalo prieš pereidamas į savotišką 

grynai dvasinę sritį ar būseną. Bet jie rengiasi baltai dėl konkrečios 
priežasties. Balta spalva veikia kaip atviros durys. Žinoma, rytietiškose 

tradicijose ji reiškia mirtį. Tiesą sakant, dėl to ir pati rengiuosi juodai. 

Turiu omeny, visų pirma man patinka tokia estetika, be to, esu gotė, bet 
taip rengiuosi ir todėl (juokiasi), kad tai savotiška apsauga. Tarsi 

sakyčiau: „Ne, tau negalima užeiti. Tik man leidus. Arba kai pati 

pakviesiu.“ Kalbu apie dvasinį lygmenį. Daug kam tai veikia ir 
žmogišku lygmeniu, bet dvasių atžvilgiu tau reiktų užtrenkti duris tiems 

nematomiems, bet jaučiamiems, potyriams ar jėgoms. Būtų gerai, jei 

galėtum kontroliuoti, kada juos įsileidi, o kada ne.  

Taigi, tamsūs kristalai ar akmenys – savotiški sergėtojai. Žinai, man 
rodos, dėl to Saturnas tau toks palankus. Jis irgi sergėtojas, o jo spalva – 

juoda.  

Kiti veiksmai, kurių galėtum imtis: susirasti kokią nors saugančią maldą 

ar mantrą, kurią galėtum sukalbėti. Minėjai, kad tavo dvasingumas 
labiausiai siejasi su miegu. Štai, sakei: „Yra tokių gražių tradicijų, 

pavyzdžiui, kiekvienas pasirenka dainą, kuria norėtų pasidalinti su kitais, 

kai visa šeima būna kartu.“ Sakyčiau, gal yra kokia nors daina, kurią 
galėtum padainuoti, kai tau reikia apsaugos? Yra visokiausių magiškų 

dalykėlių, kuriais galėtum pasinaudoti. Jei nenori to daryti, gali tiesiog 
turėti dainą, kuri parodo, kad tavo durys nėra atviros. Ir tiesiog ją 

padainuoti. Gali sukalbėti „Sveika, Marija“ ar šiaip ką nors, bet kokią 

saugančią mantrą ar maldą.  

Bet svarbiausias dalykas ir, žinai, jis dar keleriopai viską sustiprina, yra 
tai, kad tavo Jupiteris yra dvyliktajame, egzaltuotoje pozicijoje! Jupiteris 

dvyliktajame irgi be galo dvasiška… Bet ne raganiška prasme. 



Pavyzdžiui, žiūriu į tavo diagramą ir nesakyčiau, kad būtinai esi ragana, 
bet labiau… Sakyčiau, pranašautoja. Nes šitoje diagramoje matosi 

dalykai, kurie truputį skiriasi nuo raganiškų reikalų. Turiu omeny, tikrai 

galėtum būti ragana, laisvai. Bet šiaip… Turiu omeny, kai ieškau 
diagramoje dvasinių dalykų, klausinėju tavęs apie tavo dvasingumą, 

žiūriu, kokie tavo pranašumai, kas tau galėtų pagelbėti arba palaikyti 

tave dvasiniame lygmenyje, tai šiaip turėti Jupiterį dvyliktajame būste 
yra… Tiesiog suvesk tai į „Google“… Tai dosnus ir neišsenkantis 

dvasinės energijos šaltinis. Jo, čia tikrai kietai.  

Svarbiausia, kad tu tai turi. Ir niekaip to neatsikratysi. Supranti? Ne taip, 

kaip tos atviros durys arba savybė būti lengvai persmelkiamai, arba 
dvasinis gležnumas šiame pasaulyje ir dvasinis dosnumas kitame, nėra 

taip, kad šie dalykai kur nors dings. Tavo iššūkis arba darbas bus išmokti 

juos sukontroliuoti. Kad tu juos valdytum.  

Nes kai turi tokių savybių, tai tavo protėviai, ar išvis bet kas, kas tuo 
metu yra kambaryje, jomis būtinai pasinaudos. Man savotiškai patinka 

sakyti žmonėms, turintiems tokių savybių kaip tu, kad jei tik nori, tikrai 

gali save vadinti aiškiaregiais, pranašautojais ar dar kuo nors. Bet nėra 
taip, kad esi be galo ypatinga. Na, viena vertus, esi, bet kita 

vertus, jie tiesiog su tavimi kalbasi, nes tu juos girdi. Supranti? Reiktų to 

nepamiršti. Tai yra, kai kurie žmonės sako: „O, aš sapne gavau žinutę!“ 
Arba: „Man apsireiškė dvasia ir perdavė žinutę, turbūt tai labai svarbu, 

turiu kažką daryti!“ Tai aš jiems atsakau, kad vis dėlto ne. Gavai tą 

žinutę tik dėl to, kad gebėjai ją išgirsti. Jie bando perduoti savo žinutes, 
kalbėtis, bendrauti su visais, kas klausosi. Todėl tau reikia tobulinti 

gebėjimą pasirinkti, kada klausytis. Jeigu apskritai nori tai daryti. Kai iš 
tikrųjų išmoksi tai kontroliuoti, tada tai taps dovana. Tada galėsi ko nors 

iš jų paprašyti. Galėsi sakyti: „Ei. Noriu šį tą sužinoti…“ Žinai? 

„Pasikalbėkime.“ Ir jie kalbės. Bet to negalėsi padaryti, kol neparodysi, 

kas čia viršininkė.  

Kitos pažįstamos raganos man pasakojasi, pavyzdžiui: „O dieve, o tada 

protėviai paprašė to, o tada ano, o galiausiai, žinai, man teko jiems 



pasakyt, kad apsiramintų! Nes turiu gyvent savo gyvenimą!“ Tai čia 
panašu. Tau reiktų išmokti uždaryti tas duris. Galėtų būti kokie nors 

miego ritualai ar kažkas, ką gali atlikti prieš miegą. Jie gali būti labai 

paprasti, pavyzdžiui, garsiai ištarti: „Tiems, kas linki man bloga, čia ne 
vieta.“ Ir viskas. Gali paprašyti ko nors iš savo protėvių, kad tave 

apsaugotų.  

Tarkim, tokia idėja: kai darau tokius dalykus su savo klientais, kai 

skaitau jų diagramas… Dabar tai vyksta ne tik kambaryje. Žinai, aš 
žiauriai daug meldžiausi, su manimi yra ir mano senelė, ir mano motina, 

jos mane apsaugo nuo bet ko, ką tu galbūt turi savyje. Nesakau, kad turi 

kažką bloga, bet tiesiog… Nežiūriu į tavo diagramą ir nesileidžiu į 
dvasinius santykius su tavimi neturėdama tam tikros apsaugos ar 

paramos savo pusėje. Ar skamba suprantamai? Galiu žiūrėti į šitą 

diagramą, nes esu apsaugota. Ir panorėjusi galėčiau užverti savo duris.  

Todėl tai yra savybė, galinti tapti tikra dovana, ir tu ją tikrai turi, be to, 
manau, tai jau žinojai. Bet išmokti ją suvaldyti ir pačiai tapti viso to 

valdove, galėti pasirinkti, kada tuo naudotis, o kada ne, yra tavo darbas. 

* „Narkotikai yra būdas atverti duris, o tavosios jau pusiau 

atvertos, brangioji.“ 

– Leah’os tėtis, Richard Clements 

 


