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I. RÉSZ
Bevezető

Üdvözöllek!
Nagyon boldog vagyok, hogy megoszthatom Veled gondolataim, tudásom,
tapasztalatom. Hiszem, hogy segíteni tudlak ezzel a jegyzettel az utadon való
haladásban.
Dr. Illés Nóra vagyok gyógyszerész, egészség-mentor. 9 éve keresem az
egészséges lét miben létét.
Számaimat tekintve elemző, oknyomozó „elme” vagyok, aki tudásával segít
másokon.
Ennél fogva folyamatosan tanulok, megfigyelek, alkalmazok, elemzek, átadok. 9
éve kezdtem el az egészségmegőrzés alternatív lehetőségei után kutatni.
Kaptam sok-sok „véletlenül” elejtett információt a patikai beszélgetések során,
amikért a mai napig hálás vagyok. Például a kristálygyógyászathoz vezető utam
is egy ilyen gyógyszertári beszélgetésnek köszönhető. Azt gondolom, hogy a
segítő szándékú egészségügyi szakember nem ítél. Meghallgat, ha a módszert
nem ismeri, utána néz, kipróbálja, esetleg tanulja. Ezután lehet véleménye róla.
Így nyitott szívvel és ésszel állok az elém érkező módszerekhez.
A számmisztikát már 4 éve, hogy egy-egy személy vagy helyzet elemzéséhez
hívtam/hívom segítségül. Amikor elkezdtem az ez irányú tanulmányaim,
megismerkedtem a jantrával is, de akkor nem érintett meg igazán, nem volt
dolgunk még…
Egy apró pillanat változtatta meg viszonyunk. Kislányomék az iskolában
használnak egy kis kavicsot, mely a tolltartójukban van, és ha erő, segítség, egy
kis angyali súgás kell, akkor kézbe veszik. Ahogy ezen a módszeren
elmerengtem, eszembe jutott, hogy továbbfejleszthetnénk. Kavicsot imádunk
festeni, igazi anya-lánya program nálunk. Akkor jött az ötlet: elkészítem a
jantráját és azt ráfestjük, díszítjük kedvünkre. Igazi szerencsetalizmán lesz, a
lányom energiájával fűszerezve! Amint a tettek mezejére léptem, ahogy az már
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lenni szokott, egyre mélyebben beleástam magam a témába. Kerestemkutattam és végül teljesen magával ragadott ez a kis ékszere a
számmisztikának. Elkészítettem mindannyiunk jantráját a családban, és
hosszasan elemeztem. Jómagam is sok-sok felismerést kaptam általa, melyeket
sokáig ízlelgettem, továbbgondoltam. Bátran mondhatom, bárhol jársz is az
utadon, új, más szemszögből látsz majd magadra általa. És akár gyerekedre,
társadra, kapcsolatodra.

Csodás utat kívánok hozzá!
Dr. Illés Nóra
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Mi a jantra?

A Jantra tulajdonképpen Mandala. Indiából származik. Van képes Jantra és
mágikus négyzet Jantra. Képes Jantrák közül a legismertebb a Sri Yantra, vagy
másnéven Sri Csakra, mely formája már ismerős lehet Neked. Sivát és Saktit
képviseli, s gyakran látható Sakti templomaiban. Drunvalo Melchizedek
könyvében olvashatjuk azt a kísérletet, hogy egy fadobozba homokot szórtak,
majd a fadoboz oldalához hangszórókat rögzítettek. Ezek után az OM mantrát
magas hangerővel rezegtették a dobozba. Azt vették észre, hogy a homokba ez
a mandala – a Sry Yantra – rajzolódott ki.
Érdemes ezen elgondolkodni.

A mágikus négyzetek, a számos Jantrák, több ezer éve foglalkoztatják mind a
matematikusokat, mind az okkultistákat.
Eredete Vu korából való. Amikor Vu Hszia a Huang Ho folyó áradásainak
megfékezésén dolgozott, akkor bukkant a teknősre. Nem is sejtette, hogy
milyen hatással lesz felfedezése a jóslási rendszerre. Vu teknősének rajzolata
tökéletes 3×3 -as mágikus négyzetet adott ki. A látható jelek feketék és fehérek
voltak, így lett a fekete a jin, a fehér a jang, a páros számok a feketék, a
páratlanok a fehérek. Az ősi hagyomány szerint a teknőspáncélt i.e. 1079-ig a
császári udvarban volt, ezután nyoma veszett. A XII. században készült róla egy
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másolat, de azt nem tudni, hogy mennyire hű az eredetihez. Vu mágikus
négyzete hamar ismertté vált az egész világban, Püthagorasz is tanulmányozta.
A bűvös négyzetet felfedezhetjük Albrecht Dürer – Melankólia című
alkotásában. Az alsó sor elárulja a rézmetszet készítésének évét: 1514. A bűvös
négyzetnek megfelelően, a sorok, átlósan, függőlegesen, vízszintesen, körbe,
sarkosan, csoportosítva – adják az állandó 34-es számot. 3+4=7. Mi a hetes
szám jelentése a jantrában? Hit, bölcsesség, magány, rejtett igazságok. Milyen
érdekes egybecsengés a témával.

6

Jantra tanfolyam * Dr. Illés Nóra * Harmónia Medicina

A Yantra ( magyarosítva Jantra) szó jelentése: –tra szótoldaléknak: - emelni
vagy emelkedetté tenni. A yan szótag jelentése, hogy: -valami, amit emberileg
állítottunk elő. Összességében: a Yantra azt jelenti, hogy: valamilyen emberi
alkotás, ami emelkedetté teszi a használót. Tehát bele kell tennünk valamit,
meditációval, rajzzal, számokkal, energiával, hogy az kifejezhesse hatását.
A személyes Yantra egy, a születési dátumon alapuló mágikus négyzet.
Értelmezésével személyiségünk mélyére láthatunk, megismerhetjük a
legbensőbb mozgató erőket. Személyes Yantránk nem csak elemzésre
használható, de ha talizmánként, magunkkal hordjuk, hozzánk fog szegődni a
szerencse.
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A Képlet

A Jantra tehát személyiségünk egyes alappillérei, tulajdonságaink,
jellemrajzaink számokkal kifejezve. Egy 4x4 -es táblázat, melynek mágikus ereje
abban rejlik, hogy a számjegyeit összeadva minden sora, oszlopa és átlója
ugyanazt a számot adja. (akár ellenőrizhetjük is, hogy jól számoltunk-e)
Most pedig kezdődjön a gyakorlat. Először vedd végig saját születési
dátumoddal a kiszámítást és értelmezést. Utána úgy sincs megállás, kíváncsi
leszel a hozzád tartozókéra is. ☺
Így számolunk:
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A számok értelmezése

A számok rezgésekből álló energia. Ma már tudjuk, hogy fontos tisztába és
tudatába lennünk az életünk rezdüléseivel. Aki saját minőségeit, ciklusait,
mintáit, blokkjait, hiányosságait, többleteit megérti, könnyebb az élete.
Lehetőséget kap arra, hogy sorsát saját maga alakíthassa.
Ellenőrizheted számításaid, figyeld, hogy ugyanazt a számot kapd minden
sornál, oszlopnál.
Miket mutatnak meg nekünk a képlet szerint felirt számaink? Vegyük sorra!

Sorsszám

A számmisztikában életcélként, lélekcélként is megnevezik. Mivel ez a
legfontosabb szám és az összes többire is kihat, különös figyelmet kell rá
fordítanunk.
Ezt így tudod kiszámolni: A teljes születési dátumod számjegyeit add össze, és
addig vond össze, míg egy számjegyet nem kapsz. Kivéve a 11, a 22 számot,
mivel ezek mesterszámok. Példa: 1982. 10. 25-én született személy:
1+9+8+2+1+0+2+5= 28 -> 2+8=10 -> 1+0=1 (vagyis 1-es a missziószáma vagy
sorsszáma) A 2000 után születetteknél 20-al kezdjük a számolást: 2013.10.25.->
20+1+3+1+0+2+5=32->5
Tehát ebbe a mezőbe kerülhet az 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22 szám.

Ha a Te sorsszámod az 1-es:
Új utak, módszerek keresése, tapasztalása majd tanítása. Iránymutatás
másoknak és felelősségvállalás a sorsodért, magadért. Meg kell tanulnod a saját
lábadon állni. (gyakran indul az egyes sorsmisszió számosoknak függőségben az
élete) Mivel kreatív, magabiztos, impulzív egyéniség vagy, megtudod valósítani
a legfőbb lélekcélod: Mágusként élni. Te teremted az életed, légy ebben
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tudatos! A Te legfőbb motiválód maga a cselekvés. Biztosan érezted már, csak
elindulni nehéz, de ha egyszer beindultál….

Ha a Te sorsszámod a 2-es:
Missziód ideális társsá válni, segíteni másokat, diplomatikusan és békítően
fellépni. Ehhez kaptál egy nagy adag intuíciót, képzelőtehetséget, feltétlen
szeretetet, alkalmazkodó készséget. Azonban meg kell tanulnod a saját
véleményed mellett kitartani és önbizalmad pedig folyamatosan ápolni.

Ha a Te sorsszámod a 3-as:
Feladatod vidámságot, derűlátást, könnyedséget, optimizmust terjeszteni és
tanítani a saját példáddal. Figyelj arra, hogy ne legyél felületes, mindenbe csak
egy kicsit belekóstoló. Próbálj meg elköteleződni, egy-egy témában elmélyülni.
Az életfeladatod beteljesítéséhez a kitartásod kell edzeni.
Kreatív, aktív, gyors észjárású, intelligens, másokért cselekedni tudó ember
vagy. Kamatoztasd talentumaid, inspirálj másokat!

Ha a Te sorsszámod a 4-es:
Missziód a szolgálat, részletesen kidolgozott tervek megavalósítása. Ehhez
adott kitartásod, munkabírásod, szervezőkészséged, gyakorlatiasságod. Meg
kell tanulnod megengedőbbnek lenni magaddal és másokkal szemben,
lazábban, spontánul reagálni. Neked ez a kihívás.

Ha a Te sorsszámod az 5-ös:
Naprakésznek lenni, haladni a korral (ez folyamatos tanulást, tapasztalást,
változásra való készséget igényel), megőrizni rugalmasságod, lelkesedésed. Ezt
az életbölcsességet, felfogást átadni, megmutatni. Az utadon akkor tudsz jól
haladni, ha kreatív, rövidtávú tervekkel rendelkezel, amik gyors eredményt
hoznak neked. Ami tanulandó: az elköteleződés valami vagy valaki mellett.

Ha a Te sorsszámod a 6-os:
Szeretet, megértés terjesztése, békéltető szerep felvállalása, szolgálat,
harmónia és ízlés megteremtése a sorsfeladatod. Ahhoz hogy mindezt a
környezetedben képviselni tudd, feladatod, hogy foglalkozz önismerettel,
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személyiségfejlesztéssel. Így azt is tudni fogod, hogy Te, pontosan milyen
területen tudsz tanácsot adni, másokat szolgálni, vagy másokról gondoskodni,
harmóniát teremteni.

Ha a Te sorsszámod a 7-es:
Missziód hogy orvosa, gyógyítója és vigasztalója legyél a hozzád fordulóknak,
akik testileg vagy lelkileg segítségre szorulnak. Megértő, bölcs, erős intuícióval
rendelkező egyén vagy. Fontos, hogy megtanulj bízni, szeretetet kimutatni,
bátrabban, közvetlenebbül megnyílni, hogy sorsfeladatod teljesíteni tudd.
Sokszor van szükséged egyedüllétre, ilyenkor önvizsgálatot tartasz. Életed
előrehaladtával fokozatosan építed fel hited és tudásod.

Ha a Te sorsszámod a 8-as:
Sorsfeladatod a folyamatok magas szintű átlátásának képességét érvényesíteni
a köz számára, ennek megfelelően szervezni, irányítani és érvényesülni. (jól
kezelni pénzt, nagyvállalat irányítását) Ehhez a feladathoz hatalmas erővel
bírsz, kiváló logikával, irányító, szervezőkészséggel. Már csak arra figyelj, hogy
tudj nagyvonalú lenni és olykor türelmes, mértékletes. Úgy vezess, hogy közben
légy tekintettel a többiekre!

Ha a Te sorsszámod a 9-es:
Jelszavad legyen: emberszeretet, önzetlenség!
Energikusságot, nyughatatlanságot hoz ez a szám. Ugyanakkor bölcsesség,
igazságszeretet, kötelesség tudat, másokért való szolgálat, feltétel nélküli
szeretet is jellemez. Egy igaz empatikus, nemes lelkű ember vagy.
Missziód, amiért kaptad ezt a mostani életed: mások szolgálata, közjóért tenni,
és ezt a szellemi utat felvállalni!
Amit ehhez el kell sajátítanod életed során a józan, praktikus gondolkodás, az
előjelek felismerése.
Ami motiválni tud ebben: az maga a CSELEKVÉS. Szokták mondani evés közben
jön meg az étvágy, Te pedig ha elindulsz, akkor beindulsz!
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Ha a Te sorsszámod a 11-es:
Mesterszám. Az inspiráció és a megvilágosodás száma. Nagyszerű álmokkal,
ötlettel rendelkezel. Ezeket gondosan mérlegelned kell, hogy valójában mi
kivitelezhető. (ne csak ábrándozás legyen) Intelligens, kreatív, intuitív ember
vagy. Feladatod: Hallgass mindig a megérzéseidre!

Ha a Te sorsszámod a 22-es:
Mesterszám. Bármit képes vagy elvégezni, ha megtanulod, hogy miként lehet a
mesterszám energiáit jól kihasználni. Ugyanolyan jó ötleteid vannak, mint egy
11-es mesterszámosnak, azonban neked a gyakorlatiasság is megadatott hozzá.
Te vagy az építőmester. Mindent el tudsz érni, amit csak akarsz, nagy horderejű
dolgokra vagy képes!

Energia és lelkesedés az életedben
Az energia és lelkesedés megmutatja számodra, hogy mi az az életterület, ami a
leginkább képes feltölteni téged erővel és energiával.
Ha ezt a feladatot végezheted, akkor soha nem leszel rosszkedvű, lehangolt.
Ez a feladat képes leginkább mozgósítani a benned lévő energiákat.
Az energia és lelkesedés területének száma, egyike az életed hiányterületeinek
is, vagyis az élet nagy lehetőséget ad a kezedbe azzal, hogy a lelkesedéseddel
még több energiát fektethess abba, hogy ezt a hiányosságodat pótold, és
valóban kihasználd az ebben a területben rejlő lehetőségeket.
Nálad 1:
Tele vagy kreativitással! Akkor vagy a legboldogabb, ha békén hagynak és
megvalósíthatod ötleteid, kitűzött céljaid, olyan módon és tempóban, ahogyan
Te szeretnéd. Ilyenkor tele vagy elszántsággal, energiával, lelkesedéssel. Érzed,
hogy alkotsz, létrehozol.
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Nálad 2:
Ahhoz, hogy Te energikusnak érezd magad, kell, hogy érezd mások szeretetét.
Mindenkihez pozitívan állsz hozzá. A kapcsolataid ápolása, új kapcsolatok
építése repít téged energikusan előre a szellemi fejlődésed útján is! Szeretet
adni-kapni-áramoltatni. A szeretet áramában lubickolni tehát az igazi életöröm
számodra, ehhez kell a kapcsolódás másokkal!
Nálad 3:
A legtöbb energiádat a kommunikációdba kell fekteted. Az nem számít, hogy
milyen módon, szóban, vizuálisan, vagy valamilyen művészet formájában, a
lényeg hogy megértesd magad az emberekkel. Nagyon sok kreatív energia van
benned, aminek kifejezésére számtalan eszközöd és lehetőséged van. Ne
sajnáld az energiát, hogy ezeket felfedezd, megismerd, és használni kezd.
Törekedj rá, hogy érzéseidet, gondolataidat feltárd mások előtt. Ha olyan
közegbe kerülsz, ahol erre lehetőséged adódik, lelkesen öntsd szavakba azt,
ami benned van.
Nálad 4:
A négyes a szorgalom, kitartás száma. Szereted a kihívásokat, ahol ezen
erényeid jól megmutatkoznak. Minél nehezebb egy feladat annál jobb
számodra! Annál nagyobb erőket mozgósítasz magadban. Ami könnyen jön az
nem érdekes…. Légy erre tudatos és célozd meg a Holdat!
Nálad 5:
Amikor keresed a szokatlant, a furcsát, az újító gondolatokat, dolgokat,
élményeket. Izgalmas, nem megszokott dolgok megélése. Az ide fektetett
energia számodra kamatostól megtérül! Örömed leled például utazások
megszervezésében, kivitelezésében, és persze megélésében. Az 5-ös szám
tanulásra, tapasztalásra, felfedezésre ösztönöz.
Minden, amihez kell fantázia, egy csipetnyi merészség és nem utolsó sorban, ha
rövidtávon megmutatja eredményét az ide fektetett munka, számodra ez így
egy igazi energiabomba.
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Nálad 6:
Lelkesedésed a családi életbe fekteted. Ház körüli tevékenységek, családi
mulatságok szervezése, környezet szépítése, mind-mind energetizál téged.
Gondold végig, milyen mikor egy igazán kedvedre való terítőt találsz, vagy ha
ragyognak kertedben a virágok, a családod arcára pedig mosoly varázsoltál.
Ugye mosolyog odabenn a lelked is?
Nálad 7:
Tanulás, spirituális fejlődés, megfigyelés, elmélkedés, elemzés…ezek mind
lelkesítenek, hiszen imádsz bölcsességben gyarapodni. Előfordulhat, hogy
mások kissé furcsán is néznek Rád olykor, hogy mennyi energiát fektetsz ilyen
dolgokba, de Neked ez okoz életörömet!
Nálad 8:
Lelkesedve és nagy energia befektetéssel keresed a pénzt. Szeretsz terveket
kovácsolni, majd megvalósítani és izgalomba hoz, ha learathatod a gyümölcsöt,
ami végül is a pénz kell, legyen. Jól esik persze az elismerés, a jó szó is, de
tartósan akkor vagy lelkes egy-egy tevékenységben, ha annak anyagi
megtérülése is van. Egyébként nem tölt fel hosszú távon.
Nálad 9:
Mások segítése, adakozás, humanitárius tevékenységek lelkesítenek. Ha
szeretnéd energikusan, lendületesen érezni magad a mindennapokban,
tudatosan keresd a lehetőségeket. Hová tudsz esetleg becsatlakozni? Kinek és
hogyan lehet segíteni? Az ilyen irányú „erőfeszítések” után azt érzed nem vagy
fáradt, sőt feltöltődtél.
Nálad 11:
Mesterszám! Legtöbb lelkesedést az váltja ki belőled, ha érzed, hogy az sok
ember, akár az egész emberiség javára tudsz most tenni. Zsigereidből jövő
bizsergés mutatja meg ezt Neked. Figyelni kell, mert hajlamos vagy túlságosan
idealista ötleteket szőni, azonban egy gyakorlatias ember bevonásával sokat
tudsz tenni, segíteni kisebb-nagyobb környezetedért. Képes vagy rá, hogy
valamit szebbé, jobbá tégy. Mindezen fáradhatatlanul tudsz dolgozni, mert
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nem teher számodra. Észre sem veszed határaid sokszor, annyira bele tudsz
feledkezni a másiknak való segítésbe.
Volt már olyan, amikor a közjóért tettél? Amikor azt nézted, hogy /lehetne/
jobb a Világ általam? Milyen érzés fog el, amikor ezeket a sorokat olvasod? Ha
izgatottá válsz nem véletlen. ☺
Nálad 22:
Mesterszám! Legtöbb lelkesedést az váltja ki belőled, ha érzed, hogy az sok
ember, akár az egész emberiség javára tudsz most tenni.
Rendkívül gyakorlatias ember vagy és fáradhatatlan, ha értelmes célokat tűzöl
ki magad elé.
Volt már olyan, amikor a közjóért tettél? Amikor azt nézted, hogy /lehetne/
jobb a Világ általam? Milyen érzés fog el, amikor ezeket a sorokat olvasod? Ha
izgatottá válsz nem véletlen. ☺

A család és a barátok az életedben
Ez a terület megmutatja, hogy milyen viszonyt ápolsz a hozzád közelálló
szeretteiddel, a családoddal és a barátaiddal. Megtudhatod belőle, milyen
a kapcsolatod velük, milyen területen vagy képes segíteni, támogatni őket.
Megismerheted belőle, hogy általában véve milyen a viszonyod a számodra
legfontosabb emberekkel. A család és barátok területe az egyéniséged
kifejezésének egyik eszköze is. Mellettük tudod a leginkább megélni azt, aki
igazán vagy és mellettük érzed a leginkább biztonságban magad. A család és
barátok területet segít kiaknázni egy fontos erőforrásodat.
A család számod 1:
Szereted a családod és barátaid, azonban első a saját igényeid kielégítése,
utána jöhetnek a többiek. Rosszul érzed magad a bőrödben, ha valaki a sorrend
megcserélésére késztet. Olyan jól megállsz egyedül is a lábadon, hogy tudod,
nem vagy ráutalva sem a családod, sem a barátaid segítségére. (nehezen is
fogadod el)
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A család számod 2:
Szereted, ha családod, barátaid vesznek körül. A melegség, biztonság, melyet
ők nyújtanak neked, fontos számodra. Ahhoz, hogy igazán boldognak érezd
magad, körülötted mindenkinek boldognak kell lennie. Csak így teljes a kép.
A család számod 3:
Te vagy a család fő szervezője. Szeretsz családi összejöveteleket, mulatságokat
szervezni. Vidám, melegszívű, barátságos társaságod garancia a jó hangulatra.
Családi, baráti körben érzed igazán elemedben magad. A vitás helyzeteket is
intelligensen kezeled, jól érvelsz ilyen esetben. (a 3-as segíti a diplomatikus
kommunikációt)
A család számod 4:
Te vagy család összetartója. Gondoskodsz róla, hogy a többi családtag is tartsa
egymással a kapcsolatot. Sokszor érzed, hogy ez igen fárasztó, mindent kézben
tartani. Ezért jól esik, ha erőfeszítéseidért megdicsérnek. (ezt a tulajdonságát az
embernek, a rokonság, inkább tiszteli, mint szereti…)
A család számod 5:
Szereted a családod, barátaid tettekkel meglepni. (meglepetés partik
szervezése). Rengeteg ötleted van arra, mi mindent csinálhat a család. Ezek
sokszor extravagáns dolgok. Utazás, extrém kiruccanás…így a környezetre
igazán élénkítő hatással vagy.
A család számod 6:
Családközpontú, gondoskodó, támogatást nyújtó vagy. Teljes odaadással
szereted családod és barátaid. Bármit hajlandó vagy megtenni és erre kell
vigyázni. Túlzásba viheted a „védelmezését” a családodnak, hajlamos vagy
burokban tartani őket.
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A család számod 7:
Remekül ellátod a háztartást. Olyannyira, hogy ez a rendmániáig elmehet. Ez
már viszont zavarhatja a családod. A legbelsőbb érzelmeid kifejezése nehézkes
lehet, olykor különállónak is érezheted magad. Fontos, hogy mindig szánj
magadra is időt!
A család számod 8:
Szeretsz a barátaiddal és a családoddal együtt pénzt keresni. (el tudsz képzelni
családi vállalkozást is) Mivel a munkamániára is hajlamos vagy fontos, hogy
szervezz (ez neked jól megy) szabadidős tevékenységet is családoddal és
barátaiddal!
A család számod 9:
Válj a családod és barátaid körében azzá az emberré, akire akkor is
számíthatnak, amikor senki más nem tud segíteni. Képes vagy olyan szolgálatot
is elvállalni, amit senki más nem tenne meg. Időnként szükség van rá, hogy
önként vegyél olyan terheket a válladra, amivel segítheted a szeretteid életét.
Inkább általában, mint egyénenként gondoskodsz szeretteidről, mert a
családodat és a baráti körödet is egységes egészként fogod fel, ahol minden
változás hatással van mindenkire. Előfordulhat, hogy egyes barátaid, vagy a
családod úgy érzik, elhanyagolod őket, pedig lehet, hogy éppen valaki másnak a
problémáját igyekszel megoldani. Törekedj rá, hogy mindig feltétlen szeretettel
és odaadással segíts a hozzád fordulókon. Ügyelned kell arra, hogy ne szorítsd
magad túlságosan háttérbe. Foglalkozz a saját életeddel, problémáiddal is.
Fontos, hogy megtanulj nemet mondani!
A család számod 11:
A Mesterszám itt is hajlamosít, hogy sok esetben átlépd a valóság és az illúzió
közötti vékony határmezsgyét. Ezért olykor csalódottá válsz, ha nem az általad
megálmodott és ideálisnak vélt közeg vesz körül. Azonban ez a nagyfokú
érzékenység pozitív oldala, hogy nagyon hamar megérzed a hozzád közel állók
baját és szívesen segítesz is rajtuk. Feladat, mint minden mesterszámnál,
megtanulni reálisabban, olykor kívülről vagy felülről ránézni az életedre. Nézd
meg, mint egy Sas madár, milyen képet mutat közvetlen környezeted, ha picit
eltávolodsz? Van olyan érzelem, bárkivel kapcsolatban, amire ilyenkor
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ráeszmélsz, hogy túlságosan magával rántott? Túlreagáltad? Beleképzeltél,
magyaráztál olyan dolgokat a helyzetbe, ami ott sincs? Ilyenkor mindig válj Sas
madárrá, nézz rá felülről a problémákra. Valóban minden fekete és fehér? Jó és
rossz? Használd bölcsességed és áramoltasd ki a családod és barátaid felé is.
Hisz minden csak nézőpont kérdése.
A család számod 22:
Ezen a mezőn nem állhat 22.

Nagylelkűség területe
Ez a terület megmutatja számodra, hogy melyik életterületeken tanúsítasz
nagylelkűséget. Mik azok az élethelyzetek, ahol képes vagy áldozatokat hozni
anélkül, hogy ezeket a tetteket úgy élnéd meg, mint komoly lemondás.
Megtudhatod, hogy mik azok a dolgok, amiket képes vagy bőkezűen osztani
anélkül, hogy neked kevesebb maradna belőle.
Mi az, amire nem sajnálod az időd, energiád, akkor sem, ha másért teszel.
Nálad ez az 1-es szám:
A magad módján vagy nagylelkű. Olyan ügyeknél tudsz így érezni, melyet
támogatsz. Ami nem vonz, azért nem hozol áldozatot, hidegen hagy.
Nálad ez a 2-es szám:
Két okból lehetsz nagylelkű: mert szeretsz másokon segíteni, és mert szeretetre
vágysz. (és aki ad, az kap…)
Nálad ez a 3-as szám:
Alkalomtól függően vagy nagylelkű. Ha éppen van pénzed és olyan a kedved,
bármilyen célra adakozol. Időddel is nagylelkűen bánsz, ha az adott
tevékenység számodra élvezetes.
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Nálad ez a 4-es szám:
Óvatosan bánsz a pénzzel és adakozás előtt szeretsz meggyőződni róla, hogy
van értelme nagylelkűnek lenned. Viszont ha adtad, nem vársz viszonzást
cserébe.
Nálad ez az 5-ös szám:
Nagylelkűséged véletlenszerűen alakul. Egyes célokra sok pénzt adsz, míg
másokra (melyek szintén érdemelnének odafigyelést) nagyon keveset. Sokszor
nincs benne ráció. Időddel azonban nem vagy nagylelkű! Nehezen viseled, ha
lekötnek.
Nálad ez a 6-os szám:
Ami a család és az otthon, harmónia száma. Kedves, szelíd, gondoskodó lényed,
biztosan eszébe jut barátaidnak, családtagjaidnak, ha azon tűnődnek, kihez is
forduljanak most ezzel a helyzettel? Ki tud segíteni rajtuk? Tudsz tanácsot adni,
békéltetni, védelmet nyújtani. Ez egy csodás adomány!
Nálad ez a 7-es szám:
Igen bőkezű vagy olyan ügyekben, melyek közel állnak életfilozófiádhoz. (lásd
később)
Nagylelkű vagy és szívesen nyújtasz segítő jobbot olyan esetben, vagy olyan
személyeknek, akik a Te értékrended szerint megérdemlik. Kik is Ők? Akikre
felnézel, és tudod, hogy nem csak a sült galambot várják.(Hiszen Te vallod,
mindenki felelős életéért. Ő is tegyen, akarjon, küzdjön.)
Nálad ez a 8-as szám:
Megvan benned a képesség, hogy jól kezeld, vagy akár megsokszorozd a
pénzedet, de akármekkora is a vagyonod, soha ne feledkezz meg arról, hogy
nagylelkűen tovább adj belőle másoknak is. Bánj bőkezűen a pénzzel, és ne
sajnáld kiadni semmire, ami értéket ad az életedhez. Ha étterembe mész, ne
fukarkodj soha a borravalóval. Ha valaki szívből kéri a segítséged, soha ne
utasítsd vissza, hogy kisegítsd anyagi gondjaiból. Ha üzleti ügyekben is érdekelt
vagy, kezeld mindig nagyvonalúan ezt a területet is. Intézd úgy az ügyeidet,
hogy a létrejött megállapodások mindenkinek elégedettséget okozzanak.
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Nálad ez a 9-es szám:
A kilenc kifejezetten adakozó szám, a legfőbb erénye másokon segíteni.
Bármilyen formában: pénz, idő, energia, semmit sem sajnálsz másoktól.
11,22 ezen a helyen nem fordulhat elő.

Emberszeretet területe
Ez a terület megmutatja, hogy milyen módon vagy képes kifejezni embertársaid
felé a szereteted. Itt nem feltétlenül a közeli hozzátartozókról van szó, hanem
általában véve az emberekről, akik körülvesznek mindennapokban. Akár a
közeledben vannak, akár globális értelemben egy egész országról, vagy a
világról legyen szó. Általában olyan képességet fejez ki ez a szám, aminek
segítségével hozzá tudsz járulni az emberek mindennapjaihoz, amivel meg
tudod könnyíteni életüket.
Mennyire fontos számodra az emberek szeretete?
Neked ez az 1-es szám:
Tudsz humanitárius lenni, de ezt inkább egyedül teszed mintsem egy
emberbaráti szervezet tagjaként. Ha mégis csapattal segítesz, Te vagy az
irányító, szervező.
Neked ez a 2-es szám:
Kiváló érzéked van ahhoz, hogy az ellentéteket elsimítsd és így segíts másokon.
A világ tele van konfliktusokkal, kimondatlan problémákkal és te tehetsz ez
ellen. Tanuld meg kezelni a feszültséggel teli helyzeteket, és segíts az
embereknek békés megoldást találni a konfliktusos helyzetekben. Áraszd
feléjük szeretettel a kedvességet és a nyugalmat, amit magadban is meg kell
találnod. Alakíts ki kiváló és szeretettel teli kapcsolatot az emberekkel. Mutasd
meg az intuíció erejét az embereknek, amivel, sokkal könnyebb megoldani a
nehézségeiket, mint ha erőből tennék.

20

Jantra tanfolyam * Dr. Illés Nóra * Harmónia Medicina

Neked ez a 3-as szám:
Szeretsz kommunikálni, másokon is úgy tudsz segíteni, ha beszélőkédet
használod. Nálad a kézzelfogható segítségnyújtás a ritkább. Magad és
társaságod adod. Szervezel, tárgyalsz, tanácsot adsz.
Neked ez a 4-es szám:
Amikor másokon segítesz, elszánt vagy. Mindent megteszel azért, hogy ami
mellett elkötelezted magad az összejöjjön. Szervezel, kommunikálod, csinálod
kitartóan. Szeretsz olyan emberbaráti célokért dolgozni, amiben hiszel, és
ezekért nem feltétlenül vársz elismerést.
Neked ez az 5-ös szám:
Jól kijössz az emberekkel, azonban ha erőfeszítéseid nem hoznak eredményt,
türelmetlenkedni kezdesz. Hajlamos vagy egyszerre több fronton is
tevékenykedni, segíteni, így néha te magad is azt érzed, hogy túlvállaltad a
dolgot és nem tudsz ennyi fele teljesíteni.
Neked ez a 6-os szám:
A hat a két emberbarát szám egyike. (a másik a kilenc) Örömmel segítesz
embereken, állatokon, növényeken. Mindenkit istápolsz- bármilyen módon-,
akinek a környezetedben erre szüksége van.
Neked ez a 7-es szám:
A hetes eleve szeret másokon segíteni, de van benne egy visszafogottság,
tartózkodás az ismeretlen emberekkel szemben, így nehezen segít közvetlenül.
Azonban a maga módján biztosan tesz az ügy érdekében, ahol úgy érzi, tennie
kell. Sok esetben a háttérből, vagy mások által közvetetten, úgy hogy a legtöbb
esetben ki sem derül, ő is ott volt az adakozók között például.
Neked ez a 8-as szám:
Inkább adománnyal segítesz, mint tettekkel. Bár ha olyan dologba vonnak be,
amiben hiszel, hosszan és kitartóan képes vagy tevékenykedni.
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Neked ez a 9-es szám:
A kilenc a két emberbarát szám egyike. (a másik a hat) Örömmel tölt el, ha
tehetsz valamit a másikért, boldogan segítesz minden rendelkezésre álló
eszközzel. (pályaválasztásnál is felülkerekedhet ez a hozzáállásod: tanár, ápolói,
tanácsadói pálya, vonzó lehet számodra)
Neked ez a 11-es szám:
Szeretsz segíteni másokon. Sokszor nagyszabású elképzeléseid vannak arról,
hogyan lehetne megmenteni a világot. A megvalósítás viszont általában
elmarad. Azonban hogyha belevonnak ilyen jellegű tevékenységbe és
folyamatos bíztatást kapsz a csapat többi tagjaitól, nagyszabású dolgokban is
részt vállalsz.
Neked ez a 22-es szám:
Szeretsz segíteni másokon, de inkább szervező, vagy mint végrehajtó. Egy
nagyobb szabású dolognál ez viszont hatalmas előny, képes vagy az
önkénteseket összefogni és inspirálni.

Intuíció az életedben
Ez az az életterület, ahol leginkább a belső ösztöneidre, vagyis az intuíciódra
hallgatsz. Ez azt jelenti, hogy itt nem a józan eszed vezérel, nem kezdesz
logikázni, hanem ösztönösen cselekszel. Ez nagyfokú spontaneitást ad
számodra. Sokszor úgy tűnhet, hogy nem is tudod hogyan, de megoldottad a
feladatot vagy a feladat oldja meg saját magát.
Nálad ez az 1-es:
Te jobban bízol a logikában, mint a megérzésekben. Ezért itt inkább azt
mondhatjuk, olykor vannak sejtéseid, előérzeteid az események kapcsán.
Egy kezdés, újrakezdés során, legyen az bármely terület, sokszor vagyunk
gondban, mire hallgassunk? Az ész vagy a szív szava győzzön? A jó út, ha tudunk
és merünk intuíciónkra hallgatni és eszerint irányítani sorsunk.
Voltál már ilyen dilemmában? És, melyikre hallgattál? Jó döntés volt így utólag?
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Nálad ez a 2-es:
Megbízol természetes, erős intuíciódban az életed MINDEN területén. Életed
lényeges részének tekinted ezt a valóban nagy kincsed. Nem csak a magad
életére, hanem a családodra és közeli barátaidra vonatkozóan is jól működnek
„antennáid”.
Nálad ez a 3-as:
A hármas erős, logikus szám. A megfontolt, logikus cselekvésben bízol. Ami
viszont intuíciód fel tudja erősíteni: a kreatív tevékenységek. Hidd el, ez
nagyban segíteni tudja, akár a munkád is.
Nálad ez a 4-es:
Hallgatsz az intuícióra, azonban sok esetben cselekvés előtt azért logikusan is
kiértékeled a helyzetet. Számodra a logika, racionalitás fontos, így nem is
szereted beismerni, ha megérzéseidre is hallgattál egy-egy döntés kapcsán.
Nálad ez az 5-ös:
Van, amikor intuíciódra hagyatkozol, máskor a logikát részesíted előnybe,
változó. Sokszor a véletlen dönti el, hogy éppen a mérleg melyik fele a döntő.
Azonban ha a jövődről van szó, használod intuíciós képességed és mindig
szerencsésen, jól döntesz.
Nálad ez a 6-os:
Erős intuitív érzéseid vannak otthonoddal, családoddal kapcsolatban.
Megérzed, mikor kit kell felhívni, meglátogatni. Kinek van szüksége segítségre.
Más területen is használod megérzéseid, de a családoddal kapcsolatosan a
legerőteljesebbek.
Nálad ez a 7-es:
Párosítod intuíciód a spiritualitással. (ahogy tudásod, bölcsességed gyarapodik)
Logikus, elemző gondolkodásod miatt olykor elveszítheted a belső hangot, ám
ha kellőképp lecsendesedsz, befele figyelsz, újra megszólal.
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Nálad ez a 8-as:
A keze alatt minden arannyá válhat, amibe belefogsz. Sokan irigykedve figyelik,
hogy ösztönösen vonzod a pénzt. Téged is gyakran meglep, hogy nem kell
különös erőfeszítést tenned, csak a megérzésedre kell hallgatnod és az
anyagiak elrendeződnek. Nem csak az anyagiak területén, de az álmaid, a
céljaid felé vezető úton is hagyd, hogy az érzéseid vezessenek. Céljaid sokszor
nagyratörők, de nem szabad meghátrálnod. Ha irányítanod, vagy szervezned
kell az eseményeket, akkor is hagyd, hogy a belső hang vezessen. Ha így teszel,
akkor biztosan sikerre viszed a célkitűzéseidet.
Nálad ez a 9-es:
Igen fejlett intuícióval rendelkezel. Kiváló érzéked van hozzá, hogy a megfelelő
időben, a megfelelő helyen légy és tudjál segíteni másokon.
11,22 nem állhat ezen a helyen.

Az életöröm az életedben
A legtöbb örömet akkor érzel az életedben, ha ezen az életterületen
tevékenykedhetsz. Soha nem érzed kényszernek, amikor azt kell tenned, ami
ezzel a területtel kapcsolatos, sőt teljesen felszabadulsz közben. Keresed a
módját annak, hogy minél több időt tölthess el így. Ez természetes, hiszen ez az
a terület, ami mindig fényt visz az életedbe, hogy képes legyél helytállni a
kevésbé örömteli dolgok közepette.
A Te életörömöd az 1-es:
Akkor vagy a legboldogabb, ha az élet bármely területén, de a magad dolgával
foglalkozhatsz. Egyedül, függetlenül. Kreatív ötletekben nálad nincs hiány és
örülsz, ha ezeken dolgozhatsz, teremthetsz, a magad tempójában.
A Te életörömöd a 2-es:
Akkor vagy a legboldogabb, ha olyanok vesznek körül, akikről gondoskodhatsz.
Nagyon szereted a családi, baráti programokat, kirándulásokat. Ilyenkor
feltöltődsz és teljesnek érzed napjaid.
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A Te életörömöd a 3-as:
Szereted az embereket. A szórakoztatás, a tanítás, mindenféle társasági
tevékenység téged feltölt. Jó beszélgetések, kreatív tevékenység téged sosem
merít le, még egy fáradt nap után is jó, ha szakítasz időt rá. Figyeld meg, hogy
hogyan érzed magad ezektől a nap végén!
A Te életörömöd a 4-es:
Szereted a kihívásokat és azokat a dolgokat, amikért kitartóan, keményen meg
kell dolgozni. Ha egy-egy ilyennel végzel, azt érzed volt értelme napodnak.
Kihoztad a maximumot. Vigyázz! Munkamániára hajlamosít itt ez a szám.
Szakíts időt pihenésre, lazításra, hiszen úgy tudsz másnap újra nagyot „ugrani”.
A Te életörömöd az 5-ös:
Az 5 a szabadság, változatosság, utazás száma. Rendkívül feltölt, ha izgalmas
dolgok vesznek körül. Ha kirándulhatsz: új emberek, élmények, tájak,
ízek….Szereted a kihívásokat, feltüzel és cselekvésre ösztönöz. Úgy érzed
ilyenkor még a vér is gyorsabban áramlik testedben, mert történik valami új,
valami csodálatos. Ha úgy érzed laposodnak a mindennapok, légy újra merész,
vállalkozz valami kisebb vagy nagyobb volumenű, de új dologra! Próbálj ki egy
új ízt, menj el egy olyan klubba, ahová még sosem jutott eszedbe, hogy betérj,
minden élménnyel gazdagabb leszel és életörömmel teli!
A Te életörömöd a 6-os:
Akkor vagy a legboldogabb, ha családod, szeretteid körében lehetsz. Nagy
örömmel tölt el, ha gondoskodhatsz a számodra kedves emberekről. Mindig
kifürkészed, hogy kinek mi okozna örömet és igyekszel hamar a kedvében járni.
Nem csak a családod tagjainak, hanem bárkinek örömmel segítesz, ha
szükségét látod. Törekedj harmóniára és szépségre az élet minden területén.
Nagyon kreatív vagy, boldoggá tesz téged, ha a képzeletedben megjelenő
képeket a valóságban is megvalósíthatod. Szívesen csinosítod házad, otthonod,
örömed leled a dekorálásban.
A Te életörömöd a 7-es:
Az okozza a legnagyobb örömet, amikor töltődsz. Amikor békén hagynak és van
lehetőséged gondolkodni, befelé figyelni. Ilyenkor még időérzéked is hajlamos
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vagy elveszíteni. Szemlélődsz, meditálsz. Egy-egy ilyen alkalom után érzed meg
újra az élet illatát, ízét, hogy van értelme… Ezért fontos, hogy beiktass ilyen
pillanatokat, órákat vagy napokat életedbe, amikor randizol önmagaddal.
A Te életörömöd az 8-as:
A nyolcas a pénz, szabadság, ösztönök száma. Ahhoz hogy harmóniában légy, az
anyagi háttér elengedhetetlen. Tehát mindenképp lényeges, hogy amit teszel,
amiért dolgozol, az anyagilag is megtérüljön. Hogy az életöröm szabadon
áramoljon mindennapjaidban, fontos hogy Ti ketten jóban legyetek. Ahhoz,
hogy szabad légy, hogy teljesen meg tudd élni a mindennapokat, ahogyan Te
jónak érzed, a pénz, mint lehetőség eszköze, kell.
Mit jelent számodra a PÉNZ szeretete?
A Te életörömöd a 9-es:
Akkor vagy a legboldogabb, ha segíthetsz a kevésbé szerencséseken. Szeretsz
alkotni is, amiket szintén odaadsz másoknak. Igazi humanitárius ember vagy. Az
életöröm, a mindennapi csodák: számodra egy-egy sikeresen kivitelezett
segítség mások felé.
A Te életörömöd a 11-es:
Akkor vagy a legboldogabb, ha nagyszabású terveiddel tudsz foglalkozni.
Amelyekből egyébként számtalan van. Így, némelyek álmok szintjén maradnak.
A nehézséget az okozza, hogy mi is legyen ebből a sok jóból, amit meg is
valósítasz. Ha azonban belefogsz, az igazi „bizsergés”, életenergia.
A Te életörömöd a 22-es:
Akkor vagy a legboldogabb, ha értelmes cél érdekében cselekszel. Szeretsz
nagyszabású dolgokkal foglalkozni, sokkal nagyobb örömed leled a munka
folyamatában, „kivirágoztatásában”, mint magában a befejezésben,
eredményben.
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Karma, avagy a tanulási feladat
Ez az a terület az életedben, ahol bizonyos értelemben kényszerpályán
mozogsz. Amikor más-más helyzetben találkozol ugyanazzal a problémával,
akkor ráébredsz, hogy ezt a területet semmiképp sem kerülheted ki életed
során. Így jobb, ha önként kezded elsajátítani a megfelelő leckéket.
Mit jelent számodra a tanulási feladat, amit az élettől kaptál? Hogyan éled meg
az életedben azt a kötelezettséget, amit ez a feladat ró rád? Mennyire fontos
számodra, hogy megtanuld ezt a kötelező feladatot?
Karma számod az 1-es:
Az ilyen karma számmal rendelkezőknek előző életükben nem sikerült saját
lábukra állni. Emiatt általában ezt az életüket is függésben kezdik és
fokozatosan kell megszerezniük a függetlenségüket: fizikai, érzelmi,
intellektuális és lelki vonatkozásban is.
Hol tartasz ezen az úton MOST?
Karma számod a 2-es:
Előző életedben nem használtad ki az intuíciós képességeid. Ennek az életednek
is a korai szakaszában nem mertél rá hagyatkozni. Fokozatosan kell
megtanulnod felismerni és használni.
Karma számod a 3-as:
Korábbi életedben felszínes és felületes voltál. Meg kell tanulnod most, hogy
mikor lehetsz könnyed és mikor komoly, kitartó. Figyeld meg, mikor sikerült
utoljára elmélyednek egy-egy dologban és kitartóan végigvinni azt.
Karma számod a 4-es:
Mivel előző életedben nem sokat áldoztál a munka oltárán, így ebben az
életedben úgy érezheted, mindenért kétszer annyit kell dolgoznod, mint
másnak. Az életed előrehaladtával, ahogyan szépen lassan megfizeted karmikus
adósságod, minden vonatkozásban egyre könnyebb lesz. Tanulási feladatodhoz
kaptál 3 nagyon komoly segítséget: kitartást, munkabírást, szilárdságot.
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Talentumaid kamatoztasd! Hozd ki magadból és csodás napjaidból a legtöbbet!
Magad miatt. Majd esténként gondold végig hálás szívvel, milyen sok dolgot
adtál annak a napodnak, mert az a nap, a mai nap, nem tér vissza már. Ez egy
egyszeri lehetőség, élj vele!
Karma számod az 5-ös:
Megkell tanulnod bölcsen használni az időt, előző életedben ugyanis
fecsérelted. Ez nem könnyű feladat és sok esetben csak hosszú évek után „esik
le” a tantusz, hogy az idő röpül.
Karma számod a 6-os:
Előző életedben elhanyagoltad a családod, ezért most meg kell tanulni, hogyan
tudod őket jól szeretni, hogyan tudod családi kötelezettségeid teljesíteni.
Karma számod a 7-es:
Korábbi életedben nem sikerült spiritualitásod fejleszteni, ezért igen fontos
hogy ebben az életedben ezt bepótold és valamilyen életfilozófiára vagy hitre
szert tégy.
Karma számod a 8-as:
Az a feladatod ebben az életedben, hogy megtanulj magad elé nagy kihívást
jelentő célokat tűzni és megvalósítani azokat. Nagyratörő céljaid mindenáron el
kell érned, legyen az bármilyen nehéznek tűnik is. Meg kell tanulnod, mi az erős
és makacs kitartás, ami eltántoríthatatlanná tesz. Át kell élned azt az érzést,
hogy keményen megdolgoztál a sikerért. Felelősséget kell vállalnod az
elképzeléseid megvalósításáért és irányítanod kell a téged az utadon segítő
embereket. Meg kell tanulnod, felelősen bánni a pénzzel és a hatalommal is,
amit megszereztél.
Karma számod a 9-es:
Előző életedben elmulasztottad a segítségnyújtást. Ezért ebben az életedben
nehezen jutsz addig előre, míg meg nem tanulsz másokon segíteni és másokkal
törődni. Emberbaráttá kell válnod ebben az életedben.
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Karma számod a 11-es:
Előző életedben kiváló lehetőségeket kaptál, amivel nem tudtál élni, nem
tudtad megbecsülni. (akár önbizalom hiány, akár a kudarckerülés volt a
háttérben) Ezért most nem szabad, hogy visszafogd magad, ha a megfelelő
alkalom elérkezik. Élj a lehetőségekkel!
Karma számod a 22-es:
Előző életed folyamán kibújtál a felelősség alól. Ebben az életedben meg kell
tanulnod vállalni. Keményen, kitartóan kell dolgoznod, hogy valami igazán
értékeset hozz létre.

Szeretet, szerelem az életedben
Ez a szám azt mutatja meg, hogy milyen módon viszonyulsz a szerelemhez és a
párkapcsolathoz az életedben. Mit jelent számodra ez az érzés. Hogyan éled
meg a párkapcsolatot, és általában a szereteten alapuló kapcsolatokat.
Megismerheted, hogy miként választasz partnert és milyen típusú viszonyt
alakítasz ki vele, illetve mit vársz el partneredtől, és hogy hogyan bánsz vele.
Ez a terület Nálad az 1-es:
Folyvást gazdagodó, fejlődő, fontos kapcsolat, amire igényed van. Előfordul,
hogy néha én központú vagy, általában azonban sikerül olyan társat tálalnod,
aki jól tolerálja ezt.
Ez a terület Nálad a 2-es:
Fontos, hogy egymásnak segítő társai legyetek. Pároddal való
kommunikációdban nagy segítségedre van fejlett intuíciód. Érzed mit, mikor és
hogyan kell megbeszélnetek, és a harmonikus kapcsolathoz a kommunikáción
vezet az út.
Ez a terület Nálad a 3-as:
Olyan társra van szükséged, aki szeret beszélgetni és szórakozni. Előfordulhat
nálad, hogy flörtölsz másokkal, ám ez nálad csak színház, nem komoly dolog. A
partnered, társad minden olyan dologban ami számodra szórakozás,
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kikapcsolódás, ezeket az élményeidet nem egyedül szeretnéd megélni, hanem
vele.
Ez a terület Nálad a 4-es:
Sokat dolgozol azon, hogy megfelelő kapcsolatot teremts. Mindig gondoskodsz
szeretteidről. Hűséges és mély érzésű ember vagy. Az izgalmakat kevésbé
kedveled a kapcsolatban.
Ez a terület Nálad az 5-ös:
Térre van szikséged. Nem bírod a kötöttséget, még közeli kapcsolatban sem. A
kötöttség első jelére elmenekülsz. Ennek ellenére kitűnő társ tudsz lenni és
izgalmas szerető, feltéve, hogy elég mozgástér jut számodra, nálad ez a kulcs a
jó kapcsolathoz.
Ez a terület Nálad a 6-os:
Erős, szeretettel teli kapcsolatban vagy a legboldogabb. Csak akkor érzed
magad teljesnek, ha szeretteik vesznek körül. Gondoskodó vagy és szívesen
kifejezésre juttatod szereteted és vonzódásod. Mindenképp olyan párra van
szükséged, aki ezt tolerálja, sőt jó, ha még kedveli is. Az a társ, aki lehurrog
közeledéseid kapcsán, megöli benned ezt az energiát, blokkot képezve.
Ez a terület Nálad a 7-es:
Fontos, hogy legyen időd saját magad számára és egy olyan társad, aki mindezt
tiszteletben tartja. Megfelelő pár esetében, sugárzik belőled és tetteidből a
szeretet, az érzelmeket azonban nehéz szavakba foglalnod. Lehet nem is kell,
érdemes tanulmányozni az 5 szeretetnyelvet és megismerni melyiket beszélem
én és melyiket a párom. Így olyan módon tudunk hozzá fordulni, ahogyan neki
jó és nem úgy, ahogy mi elképzeltük, hogy az majd jó lesz!
Ez a terület Nálad a 8-as:
A kapcsolatodban fontos a nagyvonalúság, önzetlenség. Anyagilag is
biztonságban kell, hogy érezd magad társad mellett. Sikeres, erős férfira tudsz
felnézni igazán, aki stabil, magabiztos.
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Ez a terület Nálad a 9-es:
Ha valakit szeretsz, akkor igazán feltétel nélkül szereted. Mindent zokszó nélkül
megteszed, amire partnered vágyik és nem csupán számításból, hanem
önzetlen, feltételeket nem ismerő szeretetből cselekszel. Hajlamos vagy
önmagad is teljesen háttérbe szorítani a másikkal szemben. Nagyon idealista
vagy, megvannak a pontos elképzeléseid arról, hogy milyen párt szeretnél. A
kérdés csupán az, hogy létezik-e az a tökéletes ember? Amennyiben a kedvesed
mégsem felel meg az általad áhított ideáknak, úgy hajlamos lehetsz arra, hogy a
másikat megpróbáld átformálni a saját képedre.
Ez a terület Nálad a 11-es:
Idealista vagy a kapcsolatot illetően és így könnyen csalódhatsz. Gondosan meg
kell válogatnod, ki lesz a társad, mivel nagyon könnyen lángra lobbansz, ám
könnyen ki is ábrándulhatsz belőle. Gondoskodó természetű vagy. Érzelmeid
szabadon kinyilvánítod, és erős támogató társra van szükséged.
Ezen a helyen nem állhat 22.

A pénz és az anyagiak az életedben
Ez a szám megmutatja számodra, hogy milyen a viszonyod a pénzhez és az
üzlethez. Megtudhatod, hogy hogyan szerezheted meg a pénzt és hogy van-e
üzleti érzéked. Láthatod, hogy mit jelent az életedben a pénz és az anyagiak.
Ideális esetben milyen jellegű munkával keresed a kenyered, és milyen módon
kapcsolódik a pénz az életedhez.
Pénz számod az 1:
Törekedj anyagi függetlenségre. Kezedbe kell venned a pénzügyeid irányítását.
Ha csak teheted, intézed úgy az életed, hogy önálló üzleted, vállalkozásod
legyen, ahol nincs főnököd és függetlenül teremtheted meg a pénzt. Ne hagyd,
hogy mások ellenőrizzenek, inkább magad döntsd el, hogy mikor és mennyit
dolgozol. Képes vagy a semmiből pénzt teremteni a tudásod és ötleteid
kiaknázásával. Anyagi lehetőségeid ahhoz képest alakulnak, hogy mennyi
munkát és tanulást vagy hajlandó belefektetni a függetlenséged felépítésébe.
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Pénz számod a 2:
Intuitívan keresd a pénzt! A pénzkeresés és a pénzköltés során intuíciódat is fel
tudod használni, azaz ösztönösen tudod valamilyen ajánlatról, hogy jó-e vagy
rossz. Ennek ellenére nehezen tanulsz meg bízni a csendes belső hangban.
Hiszen azt gondoljuk, az a beidegződés a pénzügyi dolgokkal kapcsolatosan,
hogy az egy racionálisan, logikusan átgondolt döntés. Így nehéz lehet Neked,
ezt magadban felülírni és azt mondani: mától ezen a területen intuíciómra
hallgatok.
Pénz számod a 3:
Kreatívan, jó ötleteiddel keresed a pénzt. Kreativitásod nem öncélúan
használod, hanem mások számára tevékenykedsz. Saját magad adod az
embereknek, a közösségnek. Mindazt a tudást, ami Neked van, kifejezd, átadd.
Ezzel létrehozva, amit megálmodtál. Ezt a missziód az univerzum bőségesen
meghálálja anyagiak formájában is.
Pénz számod a 4:
Munkával keresed a pénzt. Kedveled a szolid, tiszteletre méltó foglalkozást, és
fokozatosan küzdöd fel magad felelősség teli pozícióba. Hajlandó vagy
keményen dolgozni azért, ami jár neki, és örömed leled a munkában.
Pénz számod az 5:
A változással keresed a pénzt. Hajlamos vagy a törtetésre. Szereted a
változatosságot, és életed folyamán többször is pályát módosítasz. Akkor vagy a
legboldogabb, ha önállóan dolgozhatsz, mivel nem szereted, ha előírják neked,
mit csinálj. Mivel szereted a változatosságot, választhatsz utazással járó
foglalkozást is. Új tájak, új ismeretségek, új ismeretek…nálad ezekre mozog a
pénz energia.
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Pénz számod a 6-os:
A szíveddel keresed a pénzt. Pontosabban itt is szívedre hallgatsz, ami azt súgja:
a munka a második helyen áll, a család, otthon után. Ez az oka, hogy a stabil,
biztos állásokat kedveled. Ha gondod van a munkáddal, az anyagiakkal, mindig
előveszed képzeletbeli vagy akár tényleg leírt fontossági listád, melynek első
helyén családod áll, így pénzügyi döntéseid is ez határozza meg.
Pénz számod a 7-es:
A lelkeddel keresed a pénzt. Tudományos vagy technikai pályákhoz vonzódsz.
Szereted a kísérletezést és a kutatást. Ritkán keresel annyit, amennyit valóban
tudnál, mivel fontosabb számodra, hogy elégedett legyél munkáddal és örömed
leld benne.
Pénz számod a 8-as:
Tudatosan keresed a pénzt. Pénzügyi területen vagy magánvállalkozóként
remekül megállod a helyed. Ég a munka a kezed alatt és sok pénzt kereshetsz.
Ügyelned kell rá, hogy a pénzkeresésen kívül más is érdekeljen.
Pénz számod a 9-es:
Szolgálattal keresed a pénzt. Például abból élsz, hogy emberbaráti szervezetnél
dolgozol. Az a vágy hajt, hogy másokon segíts, ezért gyakran önfeláldozó vagy, s
ha pénzről van szó túlságosan bőkezű. A pénzt inkább csereeszköznek tekinted
semmint célnak.
Pénz számod a 11-es:
Ötleteiddel keresd a pénzt. Kiváló teljesítményt nyújtasz emberbaráti
területeken, például az oktatásban vagy a társadalmi jólétet célzó
tevékenységek területen. Ezek megélésével a bőség is megtalál!
Pénz számod a 22-es:
Szolgálattal keresd a pénzt! Képes vagy annyi pénzt keresni amennyit csak
akarsz. Értelmes célra van szükség, amelyben hiszel. Ritkán dolgozol önös
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érdekből, jobban szereted az olyan munkát, amely hited szerint az egész
emberiséget szolgálja. Te vagy a nagy célok, tervek megvalósítója!

Önfejlesztés, személyes fejlődésed életedben
Ez a szám megmutatja, hogy életednek melyik területén szükséges
folyamatosan tanulnod és fejlődnöd. Ez egy kiemelt szegmense az életednek,
mert álladó motivációt érzel arra, hogy folyamatosan meghaladd korábbi
önmagad. Tudatosság és kíváncsiság jellemez ezen a területen, ami mindig az új
ismeretek felé visz. Ezen az életterületen érheted el a legnagyobb fejlődést az
életed során.
A Te területed az 1-es:
Szeretsz új dolgokba belevágni es figyelemmel kísérni kibontakozását.
Szívesebben nyitsz új üzletet, mint hogy meg végy egy már meglevőt. Gyakran
jobban tudod elkezdeni a dolgokat, mint befejezni, pedig ez is fontos.
Jobb a befejezett, mint a tökéletes!
A Te területed a 2-es:
Kiváló intuíciód használatával segítesz a többieknek. Gondoskodó vagy és
együtt érző, legnagyobb örömöd mások sikereiben leled. Ezt a területed
folyamatosan ápold, hiszen ennek gyakorlásával jutsz közelebb önmagadhoz is.
A Te területed a 3-as:
Szereted beszédkészséged felhasználásával segíteni társaid. Szavaiddal lázba
tudod hozni a többieket. Kreatív vagy, és ha kellőkeppen motiválnak, ki tudod
bontakoztatni tehetséged, ami téged tovább ösztönöz, hogy egyre jobb légy.
A Te területed a 4-es:
Képes vagy keményen és kitartóan dolgozni azért, hogy olyasmit támogass és
építs fel, amiben hiszel. A türelem és a kitartás az erősséged. Ezek segítségével
haladsz utadon, illetve ismered meg jobban magad: erényeid és a gyenge
pontjaid.
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A Te területed az 5-ös:
Önbizalmad, belső erőd, magadba vetett hited a fejlesztendő terület. Ezzel a
tulajdonságaiddal tudod igazán segíteni embertársaid. Tanácsaid ekkor józanok,
jó szándékúak. Adni csak teli csöbörből lehet! Alapozd meg szilárd belsőd,
minden helyzetben kitartó önbecsülésed! Így még inkább tudod majd szolgálni
bölcs tanácsaiddal az embereket.
A Te területed a 6-os:
Akkor vagy a legboldogabb, ha védőszárnyaid alá veheted az embereket,
segítheted, támogathatod őket. Ahhoz hogy ezt minél hatékonyabban,
kreatívabban tudd tenni, folyamatos vágyat érzel arra, hogy ez irányú tudásod
gyarapítsd. A hatos a szolgálat száma. Hogyan tudsz még jobban szolgálni? –
teheted fel magadnak a kérdést. (… mindig kapod a segítőket, akik tanítanak,
utat mutatnak Neked)
A Te területed a 7-es:
Az a feladatod, hogy a hittel és spiritualitással kapcsolatos kérdésekben fejleszd
önmagad egész életeden keresztül. Kutasd a rejtett igazságokat, fedezz fel új
összefüggéseket. Tulajdonképpen a bölcsesség az, amit ki kell munkálnod
önmagadban. Szánj időt arra, hogy egyedül legyél és el tudj mélyülni saját
lelkivilágodban. Figyelj meg mindent, járj nyitott szemmel a világban, így
haladhatsz, a megfelelő úton. Meg kell tanulnod koncentrálni, odafigyelni
másokra és meghallgatni a problémáikat, hogy aztán segíthess, nekik
megtalálni a megfelelő kivezető utat.
A Te területed a 8-as:
Kis vállalkozásokat fokozatosan naggyá fejleszted. Csak olyasmibe fogsz bele,
ami véleményed szerint jövedelmező. Ezen a területen folyamatosan képzed
magad. Ezen út bejárása közben leszel egyre tudatosabb magadra és
cselekedeteidre egyaránt. A kicsiből nagy dolog létrehozása ugyanis, igényli a
közbeni személyiségfejlődést.
A Te területed a 9-es:
Szeretsz embercsoportokat támogatni. Csodálatosan tudod mások önbizalmat
növelni. Foglalkozz önismerettel, személyiségfejlesztéssel és minden olyannal,
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ami ebben segítségedre lehet. Amíg másokért tanulsz, és másoknak segítesz,
közben „észrevétlenül” Te is fejlődsz, formálódsz.
Ezen a helyen 11,22 nem állhat.

A lehetőségek az életedben
Ez a szám azt mutatja meg számodra, hogy életed mely területén találkozol a
legtöbb lehetőséggel. Ez egy olyan életterület, ami kiemelten fontos lehet az
életedben, ezért úgy érezheted, hogy ez az a dolog, ami felé folyamatosan
sodoródsz. Hatalmas belső késztetést érzel, hogy kiteljesedj azon a területen,
amit ez a szám képvisel. Ha nyitott szemmel jársz, észre fogod venni, hogy az
élet mindent a lábaid elé helyez, ami ebbe az irányba visz téged.
Mihez kezdesz a lehetőségeiddel, amit az élettől kapsz?
A lehetőség számod az 1:
Életed során a legtöbb lehetőséget a függetlenség megteremtéséhez kapsz.
Minden eszköz a rendelkezésedre áll ahhoz, hogy megállhass a saját lábadon és
a saját dolgaiddal foglalkozhass. Neked kell meghatároznod a célt, hogy mihez
akarsz kezdeni a lehetőségeddel, gyakorlatilag bármit elérhetsz, ami
összhangban van a küldetéseddel. Használd ki ezeket a lehetőségeket és
törekedj arra, hogy felszámold a függőségi viszonyokat életedben és a saját
lábadra állhass. A legjobb számodra a vezető szerepe, amikor mindent a saját
kezedben tarthatsz. Ha csak teheted, törekedj rá, hogy önálló vállalkozásod
legyen, vagy legalább a munkádban a magad ura lehess.
A lehetőség számod a 2:
Ezen a helyen Kettő nem állhat.
A lehetőség számod a 3:
Legnagyobb lehetőséged valamilyen önkifejezési formában rejlik. Nagyon
tömören: aktivitás -létrehozás- kifejezés. Tehát, kreatív éned kitalál valamit,
megvalósítód (mert szereted a kihívást és a változatosságot), és ténykedésed
megmutatod. Ez bármilyen terület lehet, akár művészi is, vagy kapcsolatos
lehet életviteleddel, életfelfogásoddal. A világ felé való nyitottságod,
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derűlátásod, könnyedséged terjeszteni és tanítani saját példáddal! Akár
műalkotáson keresztül, akár élőszóval, írásban….bármilyen csatorna megfelelő.
Járj nyitott szemmel és ismerd fel kinek, mikor és milyen formában tudsz
mesélni a téged ért különleges élményekről, mert olyan Neked biztosan van!!!
A hallgatóság életére pedig nagy hatást tudsz gyakorolni……
A lehetőség számod a 4:
Ez a szám arra hívja fel a figyelmed, hogy a lehetőségeid közvetlen közeledben
vannak. Sohasem kell messzire menned érte. Még ha úgy is érzed sokszor, hogy
korlátok között vagy kénytelen lépkedni, a 4-es szám azt üzeni: itt is megtalál,
amire épp szükséged van a továbblépéshez.
A négyessel formát tudsz adni ötleteidnek. Szervezőkészségeddel, kitartásoddal
terveid megvalósulnak. És még egy: a lehetőséged mindig a részletekben
lakozik!
A lehetőség számod az 5:
Számodra mindenütt lehetőség kínálkozik. És sokkal többel találkozol, mint
amennyit valaha is képes leszel felhasználni. Előfordulhat azonban, hogy sokkal
többel foglalkozol, mint amennyit meg tudsz valósítani. Erre figyelj oda.
A lehetőség számod a 6:
Nagy lehetőségek a családod és a barátaid révén, illetve rajtuk keresztül
találnak meg. (akár családi vállalkozásra is lehet gondolni)
Nagylelkű vagy, ha arról van szó, hogy javaidat meg kell osztani másokkal.
Számos kreatív lehetőség is megadatik neked.
A lehetőség számod a 7:
Lehetőséget kapsz arra, hogy spirituálisan fejlődj, tudásod, bölcsességed
gyarapodjék. Korai életszakaszodban inkább tudományos és technikai
lehetőséget részesíted előnyben, azonban a spirituális oldal egyre erősebbé
válik, és már nem lehet megfeledkezni róla.
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A lehetőség számod a 8:
A pénz előteremtésére és elköltésére kaptál és kapsz lehetőségeket. Nagyszerű
adomány, élj vele! Teremts, ahol csak lehet, és mindig okosan forgass vissza az
Univerzumnak is, hogy újra megkapd a lehetőségeket!
A lehetőség számod a 9:
Számos lehetőséged nyílik arra, hogy segíts a kevésbé szerencséseken. Tedd
meg, hiszen ez is egy adomány, légy ezen kevesek között, akiknek ez
megadatik.
A lehetőség számod a 11:
Az élet minden területen számos lehetőséget találsz, melyeket gondosan
mérlegelni kell, és csak a számodra hasznosakat megragadni. Ha kellőkepp
motiválnak, képes vagy nagy ábrándjaid valóra váltani.
Ezen a helyen nem állhat 22.

A filozófiád az életre
Ez a szám azt mutatja meg számodra, hogy mi az életfilozófiád. Ez egy olyan
belső meggyőződés, ami motivációt ad ahhoz, hogy feladataid a lehető
legjobban ellásd. Egy olyan szemléletmód, ami kihatással van a
mindennapjaidra, emberi kapcsolataidra és a döntéseidre is.
Te hogyan fogalmaznád meg a saját életfilozófiád?
Mennyire fontos számodra, hogy legyen egy életfilozófiád?
A Te filozófiád az 1-es:
Életed előrehaladtával fokozatosan építed fel saját, személyes filozófiád. Saját
tapasztalásaid szükségesek ehhez.
A Te filozófiád a 2-es:
Intuíciód alapján alakítod ki filozófiád és hited. Gondoskodó típusú vagy és
figyelsz a belső hangra is.
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A Te filozófiád a 3-as:
Olyan életfilozófiával rendelkezel, melyet logikus gondolkodással és örökös
kétkedéssel alakítasz ki. Gyakran a kutatás során megragadsz a felszínnél, néha
érdemes egészen a gyökerekig hatolni, az életfilozófiád ugyanis kizárólag saját
megtapasztalásaidból merítve alakítod ki.
A Te filozófiád a 4-es:
Az a filozófiád, hogy kemény és alapos munkával, lépésről lépésre haladva
minden célkitűzés elérhető. Úgy gondolod, hogy a káoszból rendet, rendszert
kell teremteni, és ehhez szigorúan meghatározott keretekre van szükség.
Fontos, hogy legyenek az életben kiszámítható és stabil pontok, amikhez képest
mindig mérheti magát az ember. Véleményed szerint az embereknek,
őszintéknek, megbízhatóknak kellene lenniük és az ígéreteiket be kellene
tartaniuk. A világnak stabil és megbízható rendszerekre van szüksége, amihez
igazodni tudnak az emberek, és ami kiszámíthatóságot teremt.
A Te filozófiád az 5-ös:
Szeretsz új területeket felfedezni, személyes filozófiád, hited fokozatosan alakul
ki, miután a tanultakat mérlegeled. Ha új benyomás ér, akkor meg is
változtatod.
A Te filozófiád a 6-os:
A filozófiád, hited, a család, otthon, harmónia, szeretet köré épül. A szeretet és
megértés terjesztése, harmónia megteremtése – ez az, ami szerinted
legfontosabb az életben.
A Te filozófiád a 7-es:
Spirituális és filozofikus hajlamokkal rendelkezel. Hited – bármilyen legyen is –
erős és maradandó. (hajlamos vagy ragaszkodni is a filozófiádhoz, pedig néha jó
felülbírálni az alapokat és megengedni magadnak a változást, változtatás.)

39

Jantra tanfolyam * Dr. Illés Nóra * Harmónia Medicina

A Te filozófiád a 8-as:
Filozófiád a munka etikáján alapszik. Mivel erősen az anyagi világban élsz, nem
sokat törődsz az élet spirituális oldalával, saját filozófián való gondolkodással.
A Te filozófiád a 9-es:
Filozófiád a többieken való segítségnyújtáson alapszik. Igaz emberbarát vagy,
aki bárkin hajlandó segíteni. Ezen téma körül alakítod ki hitrendszered fő
pilléreit is.
A Te filozófiád a 11-es:
Idealista vagy, ami miatt sok csalódás ér. Életfilozófiád fokozatosan alakítod ki
intuíciód és saját tapasztalásaid alapján.
A Te filozófiád a 22-es:
Nyomot akarsz hagyni magad után. Arra törekszel, hogy távozásodkor a világ
jobb legyen, mint érkezésedkor volt. Idealista vagy, de egyben gyakorlatias is.
Fokozatosan alakul ki erős hited és filozófiád, melyek segítségével, bármivel
megbirkózol.

Negatív számok
Ha egyes mezőkben negatív számok vannak, azokat STRESSZ számoknak
nevezzük. Olyan életterületeket jeleznek, melyekre az illetőnek különös
figyelmet kell fordítani, mivel itt a legnagyobb esélye, hogy „hibát vét”.
Ahelyett, hogy az illető az adott szám pozitív oldalán működne, hajlamos a
negatívon cselekedni. Például az Egy kulcsszavai: függetlenség es a tudás. A
negatív Egy éppen az ellenkezőjét jelenti: függetlenséget es önbizalomhiányt
jelez.
A Negatív számokkal rendelkező embereket arra kell biztatni, hogy próbálják
elérni az adott szám pozitív jellemzőit. Mindig pozitív üzenetünk legyen,
hiszen az segít a haladásban!
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Nulla
Ha valahol nulla jön ki a képlet szerint, az nem semmi, a szó minden
értelmében! Hanem a végtelen lehetőségek tárháza az adott területen! Ott
nincs határ!
Biztosan észrevetted, itt-ott becsempésztem egy-két dőlt betűvel írt kérdést.
Ezeket célszerű magadnak feltenni, amikor és ahányszor érzed, hogy aktuális
ezeken elmélázni.
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Kapcsolatok elemzése jantrával

Összeillőség vizsgálat végzésére is alkalmas ez a módszer. Két ember saját
személyes jantrájának elkészítése után, elemezhető kettőjük kapcsolata.
Mely területeken illenek össze tökéletesen és hol különböznek? Ahol
különböznek, megvizsgálható, hogy mit vár el a másik, mit tud hozzáadni ő a
kapcsolathoz (legyen az baráti, üzleti, szülő-gyermek vagy párkapcsolat) A
megértés segíti az elfogadást, a másik elfogadása pedig harmonikus kapcsolatot
eredményez.
Ahol pedig egyezést találunk, ott vannak azok a kapcsolódási pontok, melyeket
sűrűbben és jobban megélve, mélyíthetünk a kapcsolaton, mert ott „egy húron
pendülünk”….
Nézzünk példákat: Két hölgy ismerősöm jantrája látható itt.
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Ők munkatársak, barátság nem valószínű, hogy szövődik közöttük, hiszen nincs
kapcsolódási (azonos) pont. Viszont az emberszeretet számuk a 7 -es a 4-es (31ből), ami azt mutatja, hogy mindketten szeretnek a munkahelyen úgy dolgozni,
hogy a munkatársaknak, ha kell, szívesen besegítsenek. Ami egy jó
kollektívához nélkülözhetetlen.
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Ezek a jantrák pedig egy házaspáré:
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Egyező területeik, amiket egyformán élnek meg: az energia, lelkesedés a
mindennapokban, tehát ugyanaz tölti fel őket: a 8-as szám. Olyan tervek
kovácsolása, amely pénzt hoz. Ugyanaz adja az életörömet mindkettőjüknek, ez
a 83-> 11, tehát az egyik mesterszám. Imádják, ha a nagyszabású terveikkel
foglalkozhatnak, ketten valami nagyért küzdhetnek. Egy a filozófiájuk, hitük, 9es számukkal igazi emberbarátok mindketten.
Ugye milyen fontosak ezek, hogy egy kapcsolat jól működjön?
Nézzük meg a különbözőségek közül a szeretet, szerelem számot példaként: az
egyikkőjüknél 4-es, keményen dolgozik a családért, minden tőle telhetőt
megtesz, hűséges. Ő a családfő. A másik a kettes, a családanya száma: ő pedig
pontosan érzi, hogyan kommunikáljon a házasságban, hogy kevesebb legyen a
vita és több a megértés. Hát nem csodás rálátás?
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II. RÉSZ
Szerencsetalizmán
A talizmánkészítés egy Ősi mágikus szertartás melynek spirituális töltete van.
Egy magasabb energia szintre emel.
Hatékony energiahálók ezek, melyeket Isten megszemélyesítésének
tekintenek. Különleges jantrát készítve, közvetlen kapcsolatba léphetünk a
világegyetemben jelen levő életerővel, ezért az indiaiak szerint az őszinte kérés
mindig teljesül.
Jantrákat számos célból lehet készíteni, jó es rossz célokból egyaránt. Indiában
például úgy tartják, hogy a megfelelő jantra betegségeket gyógyít,
fájdalommentes szülést tesz lehetővé, vagy megzavarhatja az ellenséget. Ezek
mind tökéletes mágikus négyzetek. Használatuk során általában mantrákat
mondanak el, vagy valamiféle rituáléra kerül sor.
A jantrák rituáléval egybekötött használatára jó példa az a jantra, amelyet
mások (férfiak, nők, állatok, szellemek) megbolondítására készítenek. Ezt a
jantrát aranylemezre írják vagy rajzolják, és áldozatképpen minden nap
zabkását helyeznek rá. A jantra készítőjének 45 napon át kell merednie rá,
miközben a következő mantrát mondja, mindennap ezerszer:
„Tanuk-kajabis to taruma-tarami-Sri-darambir diream Sarvan vrrvein
areemima-nimagnan Smarati jah. Bavanti arja trasjad-vama-Rarima-Salimanajanah Sahorvasja Kati Kati na girvama-gami kah.”
Szóval, Indiában, mint szerencsetalizmán is nagyon komolyan veszik a jantrákat.
Többféle bűvös négyzet is létezik náluk, nem csak a személyes háló. Van
jantrájuk szinte mindenre: gazdagság, egészség, pénz, szerelem, és mint
láthattad még bolondításra való is.
Amit Te tegyél a személyes jantráddal:
A kiszámolása után, alkosd meg akár papírra, akár fesd meg kavicsra, bögrédre,
poharadra, amit csak a képzeleted kitalál. Fontos, hogy Te alkoss, Te tedd bele
azt a plusz energiát, ami működésbe hozza! Hord magaddal, legyen a
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közeledbe, vess rá pillantást minden nap. Nekem a pénztárcámban van.
Lányomnak a tolltartójában, fiamnak az ágyánál, férjemnek a táskájában. ☺

Mit hoz a jövő?

Mit tud még a Személyes Jantra?
Ha a mágikus négyzeted megfelelően átrajzoljuk, a jövődről is
fellebbenthetjük a fátylat. Vagyis megnézhetjük, milyen energiák
hatják át például a következő évünket. Van ugyanis 6 olyan mező,
mely energiája évről-évre változik: az ember lelkesedése,
környezete, intuíciója, lehetőségei, filozófiája, életöröme….
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Figyelj magadra és légy tudatos! Mivel nem szeretném, hogy úgy járj, mint a
viccbéli dinoszauruszok.... akik túlkésőn jönnek rá, hogy Noé bárkája ma reggel
kihajózott, ezért gondoltam még azelőtt szólók, hogy ez veled megtörténne. :D

Arra kérlek, mielőtt ennek a résznek, a jövőbe tekintésnek neki kezdesz,
készítsd el a személyes jantrád és értelmezd, jól gondold át a mezőket. Utána
kezd csak el a jövő évekre való számításokat, hogy ne kavarodj bele a
képletekbe.
Szerencsetalizmánként mindig a személyes jantrád használd, ne azt, amit
most számolsz, mert ezek „csak” a jövőt mutatják Neked.
Számolás:
Akinek az éves előrejelzését készítjük, annak a születési hónapját és napját
ugyanúgy elhelyezzük az A es a B mezőkbe, ahogy azt előzőleg tettük. (a jegyzet
elején lévő képlet segít a beírásokba)
A C mezőbe a születési év utolsó két számjegye helyett, azon év utolsó két
számjegyét írjuk, amelyre kíváncsiak vagyunk. Vajon milyen sors vár ránk
2019-ben? Írjuk be a 19-et!
A D mezőbe pedig az adott évvel kiszámított Sorszám kerül. (Ha figyelmes vagy
akkor azonnal észreveszed, hogy ez a szám megegyezik a Személyes év
számmal, amit a hagyományos numerológiai módszerekkel is számolunk.)
Például: 1982.03.02. születés, sorsmisszió szám számolása itt a jövő évre->
20+1+9+0+3+0+2=35, tehát a 8-as szám kerül ide.
Talán első pillantásra feltűnik, hogy hat szám soha nem változik. Ezek G, H, K,
L, M, és az N mezőkben álló számok. Ezek a Nagylelkűség, az Emberbaráti
érzelmek, a Karma, a Szeretet, a Pénz, és az Önfejlesztés területeit érintik.
Az, hogy például valaki mennyire nagylelkű, nem valószínű, hogy az évek során
igazán változzon. Igaz ez az emberbaráti érzelmekre és a gondoskodásra is.
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A Karmikus adósságokat általában egy egész életen át törlesztjük, ezért ez sem
változhat évről évre. A szeretet mező is egész életére vetítve mutatja az illető
képességeit, nem pedig időszakonként. Hasznos volna tudni, hogyan alakul az
illető anyagi helyzete évről évre, azonban a mágikus négyzet alapvetően azt
árulja el, hogy mi módon keresi meg az illető a pénzt es nem azt, hogy milyen
könnyen. Az önfejlesztéssel és a neveléssel kapcsolatos tulajdonságok is
változatlanok maradnak az élet során.
Az ember lelkesedése és energiája természetesen időről időre változik.
A család és a barátok is megváltozhatnak, újszülöttek jönnek a világra és öregek
halnak meg, s a barátok is változhatnak.
Az intuíció is változhat az élet folyamán. Remélhetőleg az élet folyamán
fejlődik, de soha nem egyenletes ütemben. Ez a négyzet megmutatja, mikor
haladunk előre gyorsan, mikor stagnálunk, vagy esetleg fejlődünk vissza.
Lehetőségeink évről évre változnak. Néha élni tudunk egy lehetőséggel,
gyorsan előrejutunk, máskor pedig, nem élünk vele. A család, az ismereteink, az
idő, vagy a pénz mind mind befolyásolhatja, hogy a lehetőségeinkből mennyit
tudunk kihozni, és ez bizony befolyásolja ezt a területet is.
A P mező is évről évre változik. Személyes filozófiánk fejlődhet és változhat az
idők folyamán, mint ahogyan meg is teszi.

Ha bárhol elakadtál a jegyzet olvasása során, kérdésed van, kérlek,
jelezd emailben felém és szívesen segítek!
Megköszönöm, ha követed munkásságom a facebook oldalon is:
Harmónia Medicina néven megtalálsz.
Kérlek, ha jónak tartottad az anyagot és azt gondolod másnak is jól
jönnének ezek az ismeretek, ne továbbítsd az anyagot emailben,
kérjétek tőlem, megtisztelve ezzel a belefektetett munkát, energiát!
Hálásan köszönöm!
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A hagyományos számmisztikai elemzés is kérhető tőlem, az idén még 6500 Ftos áron. Ez tartalmazza a születési dátum elemzését, teljes névelemzést,
vízválasztó időpont számítását, lelki érettség korának kiszámítását, személyes
év meghatározását.
☺ És ha szeretnél csatlakozni hozzánk: megkezdte egy kis klub a működését,
ahol egymást segítjük a haladásban: önismeret, célkitűzés módjai, lelki
diagnózis Bach-virágokkal, ékszerkészítés „tudományosan” ásványokból, testilelki egészség figyelő…és még sok-sok izgalmas utazás vár ránk ezeken az
alkalmakon.

„Minden, amit önmagunkban megvalósítunk, megváltoztatja a külső
valóságot is.” (Otto Rank)

Sok sikert kívánok hozzá!

Dr. Illés Nóra
Testi, lelki és szellemi
Egészség-mentor
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