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Tuliko vesiämäristä selkeä hahmo vai epämääräisiä mönttejä? Tätä se tarkoittaa.

Voi sitä sihinää, kun juoksevaksi sulatettu tina - tai nykyisin lyijystä valmistettu uudenvuoden 
tina - sujahtaa vesiämpäriin. Kaavitko ämpärin pohjalta selkeän hahmon vai epämääräisiä 
mölttejä? Mitä paljastuu, kun tulkitset valoksen heittämää varjoa kynttilänvalossa?

Erottuuko hahmo?

Kenties tinasi varjosta on erotettavissa selkeä hahmo. Siinä tapauksessa voit löytää tulkintaan 
apua seuraavasta listasta.

Aallot: suuria muutoksia.

Ankkuri: vakautta, sitoutumista ja uskollisuutta

Arpakuutio: saavutat menestystä kepulikonstein

Ase: riitaannut ystävien kanssa tai eroat rakastetustasi

Aurinko: saat sanoa hyvästi huolillesi

Auto: matka tai rahanmenoa

Avaimenreikä: salaisuuksia, muista olla sekaantumatta liikaa muiden asioihin

Elefantti: hyviä saavutuksia, seikkailunhalua ja uteliaisuutta nähdä maailmaa
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Enkeli: terveydentilasi kohenee ja olet luovuutesi pääsee valloilleen

Etana: huonot uutiset tulevat hitaasti, mutta varmasti

Hai: uhkaa ja vaarallisia vihamiehiä

Hampaat: sairauksia, vaikeuksia ja epäonnea, tarve opetella päästämään irti vanhasta

Harava: hoida itse tekemättömät työsi, muilta on turha odottaa apua

Harja: Hiusharja tuo sairautta, muunlaiset harjat merkitsevät työteliästä aikaa

Hauta: pitkää ikää

Helmi: suurta onnea ja vaikutusvaltaisia ystäviä

Hevonen: mainetta ja rikkautta, aitoja tunteita ja rakkausseikkailuita

Hevosenkenkä: uusi työpaikka tai ylennys, onnekas vuosi

Jalka: kiireinen vuosi, onnettomuus matkalla

Kala: valheellisia ystäviä ja tylsyyttä

Kana: luvassa lisätienestejä ja iloinen jälleennäkeminen

Kani: pikainen perheenlisäys

Karhu: riitaa ja kilpailua ystävän kanssa

Kirkko: hautajaiset luvassa

Kirves: onnesi on omissa käsissäsi, naiselle kirves tuo hyvän rakastajan

Kissa: vihamiehiä ja juonitteluja

Kitara: kohtaat miellyttävän ihmisen ja kenties sopuisaa rakkautta

Koira: huolia

Koru: rakastava puoliso

Korvakoru: uusi työ

Kukka: onnea ja perhejuhlia

Kynttilä: uskollisia ystäviä

Käärme: suuria vaikeuksia ja myrskyisää aikaa

Laiva: ylennys tai matka

Lohikäärme: pidä itsesi kurissa sen sijaan, että annat viettiesi ja himojesi viedä sinua



Lukko: huolia ja hämmennystä.

Miekka: työssä onnistuminen

Mies: hauska ja menestyksekäs elämänvaihe

Muna: ihmissuhdesotkuja

Nainen: ympärilläsi juonitellaan

Omena: haaveiden toteuttamisen aika

Perhonen: menestystä ja rakkautta

Puu: lehdessä oleva puu tuo onnea ja vaurautta, pystyyn kuollut surua

Saari: matkoja ja menestystä

Silmälasit: älä lähde mukaan humpuukiin äläkä lainaa rahaa kenellekään

Sirppi: ikäviä velvollisuuksia.

Tyyny: palkankorotus.

Tähti: terveyttä ja menestystä.

Viuhka: hyviä uutisia

Viulu: sopuisaa perhe-elämää ja menestystä bisneksissä

Yksisarvinen: onnea, rakkautta ja iloa

Pinta ja sen muoto

Tarkastele valuasi myös normaalivalossa sellaisenaan ilman varjoja. Älä etsi hahmoja vaan 
tarkastele tinan pintaa ja muotoa. Ne voivat kertoa seuraavaa:
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Sileä pinta: Tasaisen tappavaa tylsyyttä eli luvassa on tapahtumaköyhä vuosi. Kenties terveys 
reistailee.

Litteä muoto: Et loista tekemisilläsi, vaan luvassa on laiska ja aikaansaamaton vuosi. Voisi olla 
aika tarkastella asenteitaan.

Reikäinen muoto: Menetyksiä ja käsistä lipsuvia tilaisuuksia.

Röpöliäinen pinta: Rahaa ja vaurautta.

Pitsimäisyys: Valun reikäiset reunukset hersyävät ympärillesi ihailijoita ja kosijoita.

Pikarimaiset syvennykset ja maljat: huonoja enteitä, jopa kuolemantapaus perheessä.

Pitkät nauhat tai kepit: Tarvitset kärsivällisyyttä. Tulokset eivät synny hetkessä, vaan joudut 
odottamaan.

Kaareutuvat nauhat tai kepit: Luvassa on konkreettinen tai symbolinen matka, joka on 
kuljettava loppuun ennen kuin voit aloittaa jotain uutta.

Valun katkeaminen: Luvassa on kiireinen vuosi. Haipakka on sitä hektisempi, mitä 
useammassa osassa valusi on.

Pitkä valukeppi ja erillinen, pyöreä pallukka: Lakkaa märehtimästä menneitä ja päästä irti 
niistä.

Häntä: Luvassa on hyvää terveyttä tai pitkää ikää, jos tina on kovasti venähtänyt vedessä.

Tuplat: Toisinaan valu jähmettyy kahteen, jokseenkin samankokoiseen osaan, joiden molempien 
varjoissa voi olla nähtävissä selkeitä hahmoja. Tulkitse molemmat osat erikseen. Joudut 
luottamaan ja turvautumaan alitajuntaasi miettiessäsi, mikä sinun elämässäsi yhdistää kahta eri 
kuviota yhteen.

Pieniin osiin hajonnut valu: Luvassa on kiireinen vuosi, johon sisältyy piittaamattomuutta. 
Sinun olisi syytä oppia erottamaan olennainen epäolennaisesta eli mikä elämässäsi on oikeasti 
tärkeätä. Tulkitse valumurusten joukosta myös isoimman palan varjo.

Pienet, pisaranmuotoiset murut: Luvassa on kyyneleitä. Määrän voit päätellä murujen 
määrästä.

Hieno, tikkumainen sälä: Tulossa on pieniä harmeja. Tässäkin määrä kertoo odotettavissa 
olevien harmien määrästä.

Laatat ja lehdykät: Vastaanotat uutisia tai viestejä. Vähän tai paljon, suuria tai pieniä.

Haaroittunut valu: Joudut tekemään vaikeita valintoja ja suunnitelmiisi tulee yllättäviä mutkia. 
Saat huomata, että kaikkea ei voi saada. Joskus haaraisten valujen varjoissa näkyy kirjaimia, 
jotka voivat olla tulevan rakkaan nimen alkukirjaimia.

Piikit, kärjet ja terävät päät: Sinulla on suojelusta "pahaa silmää" vastaan.

Hiutaleet: Voit jättää huomiotta, koska ne ovat yleensä tinakengän hyytynyttä sakkaa.



Lähteet: Blog.kansanperinne.net, Noidankoto.blogspot.fi
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