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Siddhi Patra Jantra. Šī ir viena no viss spēcīgākajām jantrām lai gūtu panākumus
un dzīves uzplaukumu. Siddhi - nozīmē spējas, ieguvumu. Patra - papīrs uz kura
uzrakstīts vēlējums, bet Jantra - instruments.
Siddha Patra Jantra sastāv no ļoti spēcīgām Bidža mantrām, kas novietotas noteiktā
secībā ģenerē Kosmisko pirmsākumu - Dēvu enerģiju. Šī jantra ir arī vizualizācijas
objekts, kad meditācijas laikā tiek uzrakstīts uz papīra konkrēti noformulēta
vēlēšanās, kuru sasniegt. Uzrakstīto vēlejumu aizliek(uzlīmē) aiz jantras un novieto
uz mājas altāra - Pudžas. Tad praktizē sadhanu - meditāciju koncentrējoties uz
jantru un skaitot mantru Ganešam un Savai Išta Dēvai. Pēc 40 dienu meditācijas,
papīru ar vēlējumu sadedzina un pelnus izkaisa tekošā ūdenī.
Jo regulārāk tiek veikta meditācija uz Siddhi Patra Jantru jantru, jo lielāka atdeve
ir no tās.

Izmērs: 10 x 10 cm.

Senie Riši deva zināšanas, kas praktizējošam jogu ļauj vizuālā veidā savienoties ar Kosmisko Apziņu. Šo
garīgo praksi sauc par Jantra Jogu,  kas tiek īpaši pielietota tantriskajā tradīcijā. Sanskrita vārds “jantra”
nozīmē - instruments un tātad arī to, ka ar jantru ir jāstrādā, lai tā dotu jūtamu rezultātu. Jantra ir maģiska
diagramma, sakrāls simbols un talismans, kā arī rituāla priekšmets, kas caur dažādām ģeometriskām
konfigurācijām, mantru un skaitļu salikumiem izpauž dažādo Dēvu enerģētisko struktūru. Šīs enerģētiskās
vibrācijas ir kā atslēga  un kods, kas savieno cilvēka apziņu ar kādu Kosmiskā pirmsākuma impulsu. No tā
viņš saņem sev vēlamo rezultātu kādā noteiktā dzīves jomā - kā veiksmi biznesā, attiecībās, pārticības
veicināšanā, aizsardzībā, nelaimes novēršanā, grahu harmonizēšanā un, pats galvenais, pašrealizācijā. Jantra
Jogas pamatā ir speciāla tehnika - dhiana, kad, meditējot uz jantru un  mantru vienlaicīgi, tiek pieaicināta
attiecīgā dievība. Jantra ir kā logs uz augstākajām sfērām, kur mīt Dēvas.

Sarva Manokamna Prapti Jantra ir vienā no spēcīgākajām tantriskajām jantrām,
kas vieno caur Brahma Randu("avotiņš" galvas virspusē) ar Brahmas, Višnu un
Šivas enerģiju. Tie ir Kosmiskā pirmsākuma spēki, kas palīdz realizēt ieceres un gūt
panākumus sev aktuālajās dzīves sfērās, pārvēršot mentālo enerģiju materiālajā
enerģijā. Manokamna Prapti ir skaitļu jantra, kas ietver 3 x 3 kvadrātus un
kopsummā uz jebkuras ass iegūst Guru(gudrības, dāsnuma, aizsardzības un
labklājības graha(planetārā enerģija) skaitli 30. Saskaitot numurus 3 + 0 reducējas
uz ciparu 3, tas ir skaitlis vēlmju piepildīšanai. Apkārt atrodas lotosi, kuri atspoguļo
Bidža - Hrim mantru(sākotnējā šakti), kas ir ļoti
spēcīga, ar kosmosa radošo enerģiju uzlādēta mantra.

Izmērs: 10 x 10 cm.

Sampūrna Dhana Jantra ir kombinētā, specializētā jantra, kas ietver to jantru
spēku, kas vieno ar Kosmiskajiem pirmsākumiem - Dēvām, kas atbild par
finansiālo un materiālo labklājību. Regulāra dhiana(meditācija) uz Sampūrna
Dhanu, jūtami veicina labklājības ienākšanu dzīvē.

Izmērs: 14,5 x 13,5 cm.



Ganeša Jantra  palīdz piesaistīta viedību un labklājību. To izmanto panākumu
gūšanai, svarīgu lietu, piemēram - pudžas (rituāla), jogas prakses, mācību
procesa uc. uzsākšanai. Ganeša ir Kosmiskais pirmsākums, kas palīdz pārvarēt
šķēršļus.  Meditācija uz  Ganeša Jantru palīdz gūt panākumus intelektuālās
darbības sfēra, garīgajā praksē, zināšanu apgūšanā un biznesā. Ganeša ir arī
Džajotišas (vēdiskā astroloģija) kurators un pārstāv Grahu - Guru (Jupiters)
aspektus.

 Izmērs: 10 x 11 cm.

Maha Mritudžaja Jantra un mantra ir dzīvības aizsargājoša un no visādām
nelaimēm glābjoša jantra un mantra, kā čūskas kodieni, nelaimes gadījumi uz
ceļa, ūdenī, gaisā utt. Maha Mritundžaja palīdz pie smagām, pat neizārstējamām
slimībām. Šī ir Šivas jantra un mantra, kas dāvā garu mūžu, mieru, harmoniju,
labklājību un pats galvenais - atbrīvo no Sansaras- dzimšanas un miršanas apļa.

Izmērs: 10 x 11 cm.  un    6 x 6,5  (līdzi nēsajāmā)

Vahan Durgatha Jantra. "Vahan" tulkojumā ir transporta līdzeklis un
"Durghatna" ir negadījums. Šīs jantras enerģija darbojās, kā vairogs, kas sargā no
nelaimes gadījumiem gan vadot transporta līdzekli(bet ne atbrīvo no paša
atbildības), gan likstām ceļojuma laikā un citās situācijās. Īpaši ieteicama
meditācija uz Vahan Durghatna jantru tiem, kam bieži gadās negadījumi, kas
saistīti ar traumām vai  atrodas riskantās situācijās.

 Izmērs: 10 x 10 cm.

Jantru Veiksmei Ceļojumos vēdiskajā tradīcijā izmanto lai sekmētos jebkura
veida ārzemju braucieni, kuru cilvēks uzsāk. Šī jantra palīdz sasniegt mērķus
svētceļojumos, komandējumos, mācībās un biznesā ārzemēs. Tāpat jantra
gādāt par drošību no nelaimes gadījumiem ārzemju ceļojumos.

10 x 10 cm. 6 x 6,5  (līdzi nēsajāmā)

Bagala Mukhi nozīmē- varenā. Dhiana(meditācija) uz šo jantru sargā no
ienaidniekiem. Tā arī harmonizē Mangala (Marsa) enerģiju.  Šī jantra palīdz ja
nākas pastāvēt pa sevi  konkurencē, konfliktos un tiesas prāvā.  Tāpat Bagala
Mukhi jantra sargā no iespējamām traumām un nelaimes gadījumiem.

 Izmērs: 10 x 11 cm.



Vašikaran jantra. Vašikaran burtiski nozīmē “kontrolēt vai gūt ietekmi". Ļoti
spēcīga jantra, uz kuru vēršot meditāciju var gūt ietekmi saskarsmē ar citiem
cilvēkiem. Tiek uzskatīts, ka šī jantra palīdz mīlētājam lai satuvinātos ar savu sapņu
sievieti vai vīrieti. Taču šī jantra nav burvju instruments. Mīlestībai var palīdzēt
uzplaukt, ja tā paredzēta karmiskajam progresam. Mīlestību var atmodināt, bet
nekad piespiest ar varu. Šī jantra harmonizē arī Šaņi (Saturna) enerģiju un kopā ar
Nava Graha jantru palīdz mazināt tā negatīvo ietekmi.  Šīs jantras spēks izpaužas
caur bidža mantru- Šrīm.  Vašikaran jantru var arī izmantot, lai pievilktu veiksmi
un labklājību savā dzīvē.

 Izmērs: 10 x 10 cm.

Gajatri jantra. Gajatri skaitās viena  no vissvētākajām un labvēlīgākajām jantrām
un mantrām. Tā paaugstina fiziskos un garīgos spēkus, ārstē slimības, sargā no
nelabvēļiem, un veicina visa veida labklājību. Tāpat Gajatri jantra un mantra ved
cilvēku pa pareizo dzīves ceļu, svētī to iekšējam mieram, laimei un harmonijai.
Gajatri galvenais uzdevums-  civēka garīgā izaugsme.

. Izmērs: 10 x 11 cm.

Vjapar Vridhi Jantra. "Vjapar"  sanskritā nozīmē uzņēmējs un "Vriddhi" nozīmē
palielinājumu. Tas liecina par to, ka šīs jantras enerģija veicina pārdošanu,
apgrozījumu un peļņu. Aktivizē panākumus  biznesā un  karjerā. Rekomendē
Vjapar Vriddhi jantru turēt birojos, tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās.
Praktizējot meditāciju uz šo jantru- sekmē panākumus uzņēmējdarbībā un savu
mērķu sasniegšanu. Tāpat šo jantru izmanto lai atrisinātu biznesa problēmas cēloni.

Izmērs: 10 x 10 cm.

Kubera Jantra. Kubera ir bagātības un naudas Dēva. Meditācija uz šo jantru dod
iespēju pieslēgties bagātības un labklājības enerģijai. Kubera jantra atver ceļu uz
jauniem ienākumu avotiem un veicina bagātības uzkrāšanu. Šo jantru iesaka turēt
mājās ziemeļu pusē- naudas glabātuvē (kasē).

Izmērs: 10 x 10 cm. 6 x 6,5  (līdzi nēsajāmā)

Sanatana Gopala Jantru, vēdiskajā tradīcijā izmanto lai pārvarētu problēmas ar
bērniem, kā bērna ieņemšana, neauglība utt. Novērš sarežģījumus grūtniecībā
un dzemdībās.Tāpat jantru izmanto ja ir problēmas  attiecībās ar  bērniem.

Izmērs: 10 x 10 cm.



Vastudoš Jantra ir domāta, lai likvidētu nelabvēlīgo Vāstu efektu mājā un
darbavietā. Tā neitralizē sliktās enerģētiskās plūsmas, kas nāk no Vāstu. Vāstu jantra
ne tikai palīdz novērst visus raksturīgos Vāstu defektus, bet arī ģenerē pozitīvo Vāstu
efektu.

Izmērs: 10 x 10 cm.

Ganeša Svastika Jantru vēdiskajā tradīcijā izmanto, kā mājas svētības un
aizsardzības simbolu, kā arī Vāstu došu neitralizējošu jantru. To piestiprina uz
ieejas durvīm vai pie koridora sienas pretim ārdurvīm.

Izmērs: 11 x 11 cm.

Anapurna Jantra. Vēdiskajā tradīcijā ēdiena gatavošana skaitās sakrāls
pasākums- prasāda. Savukārt Anapūrna ir tā Dēva(dievība), kas rūpējas par
pārticību, lai maltīte būtu vienmēr galdā. Tā ar savu enerģiju svētī un attīra
produktus un tāpēc šo jantru iesaka turēt vietās, kur tiek gatavots ēdiens un
lietota maltīte, tas arī veicina gremošanas procesu normalizēšanu.
Tāpat vēdiskajā tradīcijā ēdiena gatavošanas laikā tiek skaitīta Anapūrnas
mantra, kas attīra un piepilda ēdienu ar pozitīvu enerģiju.

Izmērs: 10 x 11 cm.

Surija jantra Mangala jantraČandra jantra Budha jantra Guru jantra

Šukra jantra Šaņi jantra Rahu jantra Ketu jantra Navagraha
jantra

Garahu Jantras

Izmērs: 10 x 11 cm.  un 6 x 6,5(mazās - līdzi nēsajamās)



Jantra Jogas praktizēšana notiek sekojošā veidā: 1. Izveido pudžu. Tā ir garīgās prakses –
sadhanas un dhianas(meditācijas) vieta. Tai nepieciešams balts audekls pamatam, galdauts,
lampāda vai svece, bati(virāka kociņi), ziedi, Ištadēvas(personīgā dievība) attēls vai jantra,
zvaniņš vai vel labāk - gongs, malas - speciālas krellītes mantru skaitīšanai ar 108 bumbiņām,
jantra vai attēls Ganešam un Lakšmi, var izmantot kombinēto Vjapar Vrudhi Jantru.  Aizsardzībai
-  Maha  Mritundžaja Jantra.  Veselībai -  Rog Nirvan Jantra, labklājībai - Sampurna Dhana Jantru.
Jantras grahām - Navagraha vai atbilstoši katrai dienai savu, kā arī tās jantras, kas attiecas uz
aktuālajām dzīves sfērām pēc Jyotish speciālista ieteikuma.  To visu novieto  uz Pudžas.

Jantra Joga ir arī rituāls un ziedojums - speciāli atvēlēts laiks un ieguldīta darbība pozitīvās
karmas veicināšanā.

2.Nosēžas kādā no meditatīvajām asanām (pozām) mājas altāra - ģenerālās pudžas priekšā. Lai
izvēlētā jantra atrodas uz pudžas iztieptas rokas attālumā un acu augstumā.
3.Aizdedzina Gi lampādu vai sveci,  aizkūpina bati.
4.Trīs reizes skandē mantru AUM.
5.Uzsit pa gongu.
6.Paņem malas(krellītes). Skaitīta mantru  Ganešam - OM GAM  GANAPATAJE NAMAH 108 reizes
- katrai bumbiņai vienu reizi.
7.Velta mantru savai  Išta Dēvai 108 x.
8.Skaita mantru  Grahai, kura atbild par esošo dienu - 108 x.
9.Pēc tam seko dhiana(meditācija) kādai no aktuālajām jantrām, kā attiecībām, finansēm,
darbam, veselībai utt. Tāpat  skaita mantru 108 reizes. Var noformulēt vēlamo, ar aizvērtām acīm
vizualizēt vēlēšanos kā notikušu faktu, jo Jantra Jogas laikā ļoti spēcīgi aktivizējas
prana(universālā enerģija), kas dod spēku mentālajai, psihiskajai enerģijai, to pārvēršot reālos
dzīves notikumos - vēlamā realizācijā.
10.Beidzot pudžu, noskandē mantru AUM, un tad  mantru HARE OM TAT SAT, OM ŠANTI ŠANTI
ŠANTI.
11.Uzsit pa gongu.

Var pasākuma laikā klausīties mantru audio ierakstus. Jo regulārāk Jantra Joga tiek praktizēta,
jo spēcīgāka enerģija - prana tiek ģenerēta. Parasti rezultāts nāk pēc 40 – 90 dienām. Protams,
viss atkarīgs, cik bieži un  motivēti  rituāls tiek veikts, kā arī no tā, kāda ir karmiskā  pretestība.
Jo sarežģītāka  ir karma kādā  no dzīves sfērām, jo lielāka enerģija ir jāiegulda tās
harmonizēšanā.  Izpratne un garīgā prakse ir veids apziņas transformēšanai un savas dzīves
sakārtošanai.

 Papildus ieteikumi: Vēlams veikt Jantra Jogu ne ātrāk, kā divas stundas pēc ēšanas, uzvilkt
pasākumam atvēlētu apģērbu, labāk tās dienas Grahas krāsā. Ieteicams veikt pranajamu -  jogas
elpošanas vigrinājumi. Pasākuma laikā esiet uzmanīgi ar uguni, neatstājiet to bez uzraudzības!

          www.jyotish.lv

 Jantra Joga


