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Knygos autorius - archeologas, senovės šventyklų
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piešinius, raštus, runas, jis padarė įstabių atradimų. Jo sukurta
sistema, pavadinta "Orakulatorija", apima archeologinius atra
dimus kartu su seniausiomis žiniomis apie gamtą ir žmogų.

Knyga kviečia padirbėti su magiškais ženklais ir pieši
niais, kurie padeda ir gydo, dovanoja džiaugsmą ir laimę. Auto
riaus siūlomi būdai paprasti ir patogūs. Jūs lengvai išmoksite
bendrauti su orakulais ir, kartą užmezgę su jais ryšį, galėsite
bet kuriuo metu kreiptis, prašydami padėti ir palaikyti.
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Šiuolaikinis pasaulis siūlo mums nemažai būdų, kaip

tapti sveikiems, turtingiems ir laimingiems. Psichologinė
treniruotė, religija, magija, astrologija, energetinis gydymas
- manęs netenkina visų šių sričių sąlygotumas. Malda gali
apvalyti ir taurinti, bet su viena sąlyga: jūs tikite. Net ir
dirbant kartu su treneriu bei psichologu rezultatą pasieksite
tik tada, jeigu nuoširdžiai trokštate pasiekti tikslą. Magijos
praktikas atliks valymo ritualus, tačiau jei jie bus neveiksmin
gi, pasakys: jūs buvote netinkamai nusiteikęs. Bet, atleiskite,
ponai, - tinkamas nusiteikimas ir nedidelė sėkmė - tai viskas,

ko mums reikia, kad lydėtų sėkmė, siekiant pačių netikė
čiausių sumanymų! Tokie metodai primena tarsi kokį uždarą
ratą: kad pasiektumėte būseną, kai galėsite spręsti problemą,
jums reikia atsidurti pirminėje būsenoje, kuri padės tą kitą
reikiamą būseną pasiekti.

Įsivaizduokite, kad automechanikas sako: "Kad

galėčiau suremontuoti jūsų automobilį, turite garantuoti, jog
sugedęs būtent variklis, o ne kas nors dar!" Vargu ar toks

specialistas galėtų ilgai dirbti šį darbą. Vis dėlto būtent taip
samprotauja dauguma pedagogų, psichologų, šventikų ir
ezoterikų. Aš jums padėsiu, bet tik tada, jeigu jūs pats pasi
rengęs priimti pagalbą. Iš kur tas pasirengimas? Kas pasakė,
kad jūsų gyvenime sugedo būtent gebėjimas įgyti tai, ko
norite, o ne pats gebėjimas priimti pagalbą?

Ezoterinių mokslų specialistai labai mėgsta remtis
senolių išmintimi, kuria mes turėtume sekti, kad surastume

laimę. Leiskite nesutikti. Senovėje žmonės turėjo daug
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Mano bendravimas su orakulais prasidėjo prieš 17
metų ir buvo susijęs su gan dramatiškais įvykiais — daugybe
"atsitiktinumų". Ar tai buvo atsitiktinumai? Dabar vis daž
niau prieinu prie išvados, kad orakulai, kuriuos tyrinėjau
moksliniu, archeologiniu požiūriu, negalėjo neveikti manęs.
Viskas susiklostė taip, tarytum senovės paminklai patys
nuvedė mane pažinimo keliu, kad atsiskleistų savo slaptąja

puse.

Aš esu skeptikas, nors galbūt pagal knygą to nepa
sakysi. Kaip archeologas tyrinėju senovės šventyklų architek
tūrą- nuo pirmykščio žmogaus sukurtų iš medinių ir akmeni
nių stulpų ratų iki krikščionių, musulmonų ir budistų neto
limos praeities šventyklų apskritimų. Domina visa, kas susiję
su šventyklų architektūra, - piešiniai, raštai, runos, šventi

akmenys. Per ilgus metus surinkau nemažą senovinių amule

tų ir orakulų kolekciją.
Tuo metu žmonos dėka teko bendrauti su įvairių

ezoterinių ir mistinių būrelių nariais, žmonėmis, kurie tiki
senovinių amuletų stebuklingomis savybėmis, taip pat vieto
vėmis, kur yra senos šventyklos. Visuomet atmesdavau

prašymus leisti kurį laiką nešioti kokį nors seną amuletą,
nes kiekvienas toks daiktas priklauso mokslui.

Viskas pasikeitė dėl mano trejų metų sūnaus Olafo.
Kartą mažasis išdykėlis pasiėmė iš darbo kabineto gana retą
ir vertingą daiktą- XI amžiaus akmenį su neaiškiu geomet
riniu raštu—senovinės krikščionių šventyklos grindų piešinio
kopiją. Olafas nuo gimimo sirgo nesunkia astmos forma, ir

naktįjį ištiko priepuolis. Tvarkydamas jo patalą, aš suradau
po pagalve paslėptą amuletą. Koks buvo mano nustebimas,

kai aš pastebėjau, kad Olafas astma jau nebeserga! Priepuolis
nepasikartojo nei po savaitės, nei po mėnesio, nei po pusme

čio!

Dmitrijus Ladoginas

daugiau rūpesčių negu šiuolaikiniai, kad išgyventų. Jie
neturėjo laiko išminčiai, dažnai savo gimtąją kalbą temokėjo
tik kaip uosto darbininkas emigrantas. Išminčiai buvo
specialistai: žyniai, astrologai, gydytojai. Tačiau jų klientas
nebuvo subtiliai jautrus subjektas. Už nesėkmingą pranašys
tę ar nekokybišką gydymą galėjai gauti kalaviju nuo ausies
iki ausies. Vis dėlto anais laikais žyniai teikė savo paslaugas
visiems, kas tik į juos kreipdavosi, nereikalaudami nei
atitinkamo nusiteikimo, nei tikėjimo stebuklingomis žynio
galiomis.

Išstudijavus senuosius tekstus galima neabejoti, jog
mūsų protėviai puikiai išmanė laimės technologiją. Būtent
technologija - neįmanoma kitu žodžiu pavadinti to, kas
garantuoja rezultatą, nepriklausomai nuo mūsų nusiteikimo,

tikėjimo, žinojimo arba nežinojimo. Ir po ilgų paieškų mes,
atrodo, radome tai, ką šiuolaikinis pasaulis buvo praradęs.

Tai orakulatorija, arba orakulų praktika - šventos vietos,

statiniai, talismanai ir amuletai, kurie gali suteikti žmogui
sėkmės. Šie daiktai arba vietovės tikrai padeda be jokių
išlygų. Nepriklausomai nuo to, ar teisingai, ar ne, jūs su jais

elgiatės. Tikite ar ne. Ar esate gerai nusiteikęs, ar irzlus,

išvargęs.

Prisipažinsiu, dabar jau nebeįsivaizduoju, kaip
galima gyventi be orakulų palaikymo. Tai tas pats, kaip
vaikščioti nuogam per šalčius. Orakulas - tai nuolatinė
žemės parama, jėga, su kuria tu visada pasitiki savimi.
Nuolat naudotis ja nereikia — priešingai, kuo ilgiau gyveni
su orakulo jėga, tuo rečiau tenka ja pasinaudoti. Svarbu tai,

kad jūs nuolat įsitikinęs: aš turiu į ką atsiremti, yra jėga, į
kurią bet kurioje, pačioje sudėtingiausioje situacijoje, galima
kreiptis. Ir šis įsitikinimas jau pats savaime pripildo gyveni
mą naujų pojūčių.
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Aš iš esmės žinojau daugelio savo kolekcijos piešinių
mistinę reikšmę ir pradėjau eksperimentuoti pats. Pasirodė,
kad ne tik senoviniai magiški daiktai, bet net paprastos
piešinių ant popieriaus lapo kopijos suteikia galingą poveikį:
padeda užmigti arba, priešingai, išsklaido miegą, malšina
skausmą, net leidžia spręsti kai kuriuos praktinius uždavi
nius.

Dažnai prisimenu patį absurdiškiausią, skeptiko
akimis, įvykį. Dėl prasto ekspedicijos parengimo ilgai
nepavyko pasamdyti darbininkų pirmykščio kultinio statinio
kasinėjimams Norvegijos šiaurėje. Tada uždėjau ranką ant
piešinio su runa "Bulius", užsimerkiau ir tariau: rytoj viskas

išsispręs. Jau kitą dieną paskambino vietinio skautų būrio
atstovai ir pasiūlė padėti be atlygio. Geresnių darbininkų
negalima buvo ir tikėtis.

Toliau tyrinėjant piešinių talismanų magiškas
savybes neįkainojimą pagalbą suteikė Nacionalinės veterina
rijos ir veislininkystės draugijos darbuotojai. Mes atlikome
šimtus bandymų su gyvuliais. Remiantis šių bandymų
rezultatais buvo parašyta pirmoji serijos "Gydantys piešiniai"
knyga.

Ši knyga — dešimties metų senosios magijos ir šiuo

laikinių ritualų tyrinėj imų rezultatas. Darbo pagrindą sudaro
senovinė orakulo praktika - praktika prašyti patarimo,
išgydymo ir pagalbos šventoje vietoje. Šventa vieta visuomet

buvo senovinė šventykla arba simbolinis jos atvaizdas,
sudėtas iš akmenukų, medžio ar molio gabaliukų. Mūsų
bandymai parodė, kad lygiai tokiu pat simboliniu šventyklos
atvaizdu tampa jos plano piešinys, tiksliai orientuotas į
pasaulio šalis ir sumaniai panaudotas. Tikiuosi, protėvių

praktika padės ir mums.
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