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A janta története

Az Alföld szívében, a karcagi határban, általában nagy a szárazság, és a 
föld termékenysége sem a legkiválóbb. Ezért is építették ki azt a csatornar-
endszert, amit a Tisza vize táplál, és amiből – ha a szükség úgy hozza –, 
lehet öntözni, vagy éppen elárasztani a rizsföldeket. Az 1960-as években, 
a 70-es évek elejéig ezt is termesztettek az itt élők, hogy nehéz sorsukat 
megpróbálják valahogy jobbá tenni. De még így is voltak, és bizonyára 
vannak jelenleg is olyan területek, amelyekre azt mondják az itt élők, hogy 
csak azért van ott valami, hogy a föld lyukas ne legyen, mert semmi nem 
marad meg benne, még a szárazságot tűrő kóró sem. Az egerésző ölyv 
hiába köröz a nagy síkság felett, csak a kopár, szikes talaj felületén lévő 
hosszú, kacskaringós, össze-visszarepedéseket láthatja maga alatt. Erre a 
területre kár is volna a nyílt csatornából a vizet kiöntözni: csak a föld teteje 
lenne nyálkás, csúszós és ragadós sáros tőle, de egy centivel lejjebb már 
a kőnél is keményebb, száraz, értéktelen talajjal találkozna az, aki mégis 
próbálkozna ezzel a botorsággal.

Különleges ez a föld. Ha véletlenül sok eső esett, vagy a nagy hó tavasszal 
elolvadt, akkor, ha a vigyázatlan traktoros figyelmetlenül nem a kitaposott 
dűlőn közlekedett, s előfordult, hogy nem sikerült lánctalpast szereznie, 
akkor akár nyárig is ott maradt a gépe a sár fogságában. Ez pedig könnyen 
megesett, mert vagy csak a talaj teteje volt átázva és úgy csúszott, mint 
a jégpálya, vagy éppen fél, egy méter mélyre lesüllyedt egy pillanat alatt a 
traktor kereke, ahonnan aztán már nem volt menekvés.

Így aztán egyáltalán nem volt meglepő az itt élők számára, amikor 
kiderült, hogy az akkor még működő Varsói Szerződés tagállamai megál-
lapodtak, hogy ezen a területen jelölnek ki egy helyet arra, hogy katonai 
gyakorlatokat tartsanak. Ettől az időtől nevezték ezt a részt bombatérnek. 
Jöttek az éppen soros ország repülőgépei, és ledobták a többnyire beton-
ból gyártott gyakorlóbombát. Rendszeresen előfordult, hogy az éles lőszer 
következményeként, robbanások hangja riasztotta meg azt a kevés számú 
élővilágot, amely szívós elszántsággal kitartott e kietlen területen.

Közben a bombatér keleti szélén, szép csendesen csörgedezett az egyik 
főgyűjtő csatornában a víz, és vitte az életet a jobb földek irányába. A sás, 
a nád, és a húsos fű, zöld színével szinte elkápráztatta az erre járó, vagy 
éppen itt élő ember szemét. Ha valaki egyszerűen csak itt termett volna, 
akkor könnyen úgy járhatott volna, mint a szomjas vándor a sivatagban, 
amikor mindig vizet lát és csobogást hall. S mindezek tetejében a csatorna 
parton három tehén is legelget. 

Van még itt egy kis ház is: a bombatéri keleti gátőrház, ahol már több mint 



tíz éve Ökrös János gátőr él a családjával. A zsilippel annak megfelelően 
irányítja és szabályozza az átfolyó víz mennyiségét, hogy éppen mennyi 
az igény. Karbantart, javítgat, és ha kell, akkor éjjel-nappal szolgálatban 
van. Fizetése kiegészítéseként aprójószágot, birkát és három tehenet tart, 
amiket a felesége, és a két gyermeke gondoz, ha a fiatalok éppen itthon 
vannak, mert, hogy ők, hétközben már a tanyasi kollégiumban vannak. 
A város legalább 16 kilométerre van, amiből a földút legkevesebb 6 km, 
ezért szóba sem jöhetett, hogy naponta bejárjanak az iskolába.

1972. július 24-ét ír a naptár, amikor a tiszta kék égbolt alatt ismét megje-
lennek a vadászgépek, amelyek a szikes földhöz teljesen közel ereszkedve, 
fülsértő robajjal húznak el, miközben a fedélzeti gépfegyverből sorozatban 
lövik a vélt ellenséget. A lövedékek becsapódásaként a száraz fűcsomók 
közül földdarabok szakadnak ki, és repülnek szanaszét. Némely helyen a 
sárga zsombék is meggyullad, de annyira távol vannak egymástól az elhalt 
növények, hogy gyorsan el is hal a kis, erőtlen láng. 

Alighogy a távolban eltűnnek a vékony testű, hátul, középen magukból 
tüzet okádó gépek, megjelennek a bombázók. Ökrös János figyel. Látja, 
hogy az első gépből ejtőernyőn libeg le valami.

− Na, Piros − szól be a konyhába feleségének, aki az ebédfőzéssel van 
elfoglalva –, igazi bombákat szórnak ma. Ha vége, akkor megyek és össze-
szedem az ejtőernyőt, ebből is tudsz varrni két lepedőt. 

Ökrös felesége nem felel. Mit szóljon? Majdnem mindennapos történet 
ez. Az ágynemű megvarrása meg még odébb van. Később megint rábeszéli 
az emberét, hogy adják, vagy cseréljék el valakivel, hiszen már annyi van 
ebből a jó vászonanyagból készült kelméből a szekrényben, hogy több ta-
lán be sem férne.

Ökrös tudja, hogy a betonnehezékkel összeszerelt ernyőt a széljárás mi-
att dobják le, mert már többször előfordult, hogy az ő házához egészen 
közel csapódott be a bomba. A gátőrház mostani tetejét is két éve csinál-
tatták újra a gyakorlatozók, amikor az egyik újonc elvétette az irányt, 
és a széllökés a falécezéssel együtt levitte a cserepet a házról. Az volt a 
szerencse, hogy akkor bent voltak a városban a piacon, hogy a felesleges 
aprójószágot eladják. Amikor aztán az oldalkocsis motor hátán, a kevés 
megmaradt csirkével kiértek a házhoz, nagyot néztek. Nemcsak azért, 
mert odalett a ház teteje, betört az ablaka, hanem a sok piroscsíkos nad-
rág láttán, amiket a tábornokok hordanak. Ezek úgy járkáltak ki meg be a 
házba, mintha ott éltek volna. A házat aztán megcsináltatták, és sok egyéb 
dolgot is adtak kárpótlásul. Akkumulátoros kistévét, meg egyéb világító 
eszközöket, mert ehhez az egy házhoz nem vezették ki a villanyt.

De most jól céloztak a katonák, és nem is tartott sokáig a gyakorlat. 
János még ebéd előtt – a hirtelen beállt, szinte fület bántó csendben –, 
felkapott a biciklijére, és elindult összeszedni az ejtőernyőt. Hamar meg-



találta. A szürkésfekete, időnként sárgás színű síkságon a fehér anyag 
már messziről csalogatta. Meg kellett kerülnie egy, a földben frissen vájt 
bombatölcsért. Ahogy tekerte fel az alig bepiszkolódott vásznat, miután a 
jó erős zsineget levágta és összetekerte, vette észre, hogy a gödör másik 
oldalán, mintha valaki odadobta volna, úgy hevert egy fémláda. A rozs-
dás, ütött-kopott vasdarabról azonnal látta, hogy nem gránát, vagy egyéb 
robbanószer, mert ennek sarkai voltak. Azért óvatosan közelített feléje, 
mert ki tudja, hátha valami új hadiszer, futott át rajta a gondolat. Közben 
persze az is az eszébe ötlött, hogy mi van, ha kincses ládika, hiszen a 
történészek még mindig nem tudják, hogy hol lehet az Attila sírja. Régen 
ezen a részen volt a Tisza ártere: nagy, kiterjedt ingovánnyal, nádasok-
kal. A rablók kedvenc búvóhelye is itt lehetett. „Ha most forgatott volna 
ki a földből a bomba egy kincsekkel teli ládát, akkor egy percet sem fájna 
tovább a fejem”, ábrándozott Ökrös, és közben már tapogatta, nézegette 
az ütött-kopott, minden oldalról legalább negyven centis, igencsak nehéz, 
és a rozsdától vörös ládát. 

Visszafelé már csak tolni tudta a kerékpárt. A kormány közepére rátette a 
vásznat, a csomagtartóra pedig a vasládát ügyeskedte fel. Még szerencse, 
hogy lett erős kötél az ejtőernyőről, melyet az általa készített, majdnem 
mindenre alkalmas kedvenc késével annyira feldarabolt, hogy megbíz-
hatóan fel tudta kötözni mind a két szerzeményét. − Jó sokáig elvolt! − 
szólította meg Piros, aki a kis ház sarkán álldogált már egy jó ideje, és azt 
nézte, hogy a távolban mit ügyködik annyit az ura. 

Ha az itt élő embernek jó a szeme, akkor a föld végéig is ellát. A bom-
batér környékén, még az erre a vidékre annyira jellemző nyárfasor sem 
gátja a szemnek. Ökrös nem szól az asszony megjegyzésére, de arcán 
önelégült mosollyal adja tudtára Pirosnak, hogy lehetséges, most nagy 
szerencse érte. Nekitámasztja a biciklit az eredetileg fehér, de most már a 
kunsági szélvihartól piszkos-poros épület falának, és a vasládikával kezdi 
a lepakolást. Azonnal ráteszi a sarok előtti farönkre, amit télen a gyújtós 
hasítására használ. Ebben az időszakban ez a rész árnyékban van, ezért 
ráérősen leguggol mellé, és szemügyre veszi a szerzeményét. Felesége – 
miután látja, hogy férje teljes figyelme a rozsdás vasdarab felé irányul –, 
megrántja a vállát, és bemegy a szúnyogajtón át a konyhába. 

Ökrös János mindezt nem észleli: egy csavarhúzóval szinte megdelejezve 
vizsgálgatja, kapirgálja a vasfelületet, mert egy nagy kör és betű lenyo-
matot észlel rajta. Az egyik sarkán pántozás van, fedezi fel. Tehát nyitható. 

Azon a napon, 1972. július 24-én, a karcagi határban, a bombatér keleti 
gátőr házában lakó Ökrös Jánosnak hiába főzte meg a felesége, Piros, 
időre az ebédet. Pedig, az egyik lassan növő kakasból készült pörkölt na-
gyon finomra sikeredett. 

Késő délutánt mutatott a nap, mire a ládikó tartalma a kezébe, majd az 



ölébe került.
Ez a könyv – ami nem tudni, hogy mikor, és hogyan kerülhetett a kun-

sági puszta földjébe –, a Janta könyv. A rajzolat pedig – ami a ládán, és az 
összekötözött papírlapok tetején is látható volt –, az az Ökk-ök pecsétje.

Ökrös hosszan nézegette, lapozgatta. Már el is felejtette, hogy eredetileg 
fényes kincset remélt. Teljesen hatása alá került annak, amit jól ki tudott 
olvasni a régi írásokból. 

A vasládát később szépen lesmirglizte, majd fáradt olajjal lekente. A rá-
zsatolós zárat is megjavította, ami a kinyitásnál sérült meg. Ebben tárolták 
a bepöndörödött szélű, sárgásfehér papírlapokat. 

A ládikó helye még akkor is a nagyszoba egyik sarkában volt, amikor 
már megszűnt a bombázás, így a bombatér is, és feladták a gátőrházat, 
beköltöztek Karcagra egy kertes házba. Az időközben asszonnyá, és 
háromgyermekes családanyává lett lányuk, Ibolya, aki a város egyik ál-
talános iskolájában magyar-történelem szakos tanár, találkozott az Ökk-
ök hagyatékából származó Dong-könyvvel, és ismerős volt neki a pecsét. 
Így esett, hogy egyszer, mikor szüleit ment látogatni, rátévedt a szeme a 
szoba sarkában lévő, nagy becsben tartott ládára, és azonnal felismerte a 
kör alakú emblémát.





Kedves Olvasó Barátom! 

Te most ennek a könyvnek a mai időszak nyelvezetére igazított változatát 
olvashatod, és használhatod a mindennapjaidban!





Mi a janta?

A janta jelhordozó. 
Az Ökk-ök megfigyelése szerint, az álmainkban megjelenő egyes 

élőlények, tárgyak vagy személyek jeleket adnak nekünk, melyek helyes 
értelmezése lehetőséget ad arra, hogy életünket boldogan, elégedetten 
élhessük. Miután egy álomban több janta is helyet kap, és mindegyiknek 
más az üzenete feléd, ezért neked kell esetlegesen a sorrendiséget felál-
lítanod! 

A cselekményekről, melyek álmainkban történnek, az Ökk-öknek az a 
véleményük, hogy a másik oldal figyelemelterelése. A jó, és neked eset-
leg hasznodra váló jeleket, a janták adják. Ha emlékszel az álmodra, ak-
kor végtelen egyszerű a könyv kezelése, mert az ábécé betűrendbe írt 
jantákat csak meg kell keresned, és elolvasás után értelmezned az adott 
időszakodra.

Álom nélkül is megtudhatod, hogy a jövőben, melyik évben, vagy melyik 
hónapban, esetleg pontosan melyik napon milyen jantáid vannak, és azok 
milyen jeleket adnak neked. Ezekből, ha jól ismered magad, és a jelenlegi 
környezetedet, helyzetedet, akkor nagy bizonyossággal meghatározhatod 
a jövődben bekövetkező események csoportját. 

Az Ökk-ök megfigyelései alapján annak is fontos üzenete van, ha a 
valóságban egy-egy adott tárggyal gyakran, vagy fajsúlyosabban találko-
zol. Nem a tárgy jelentése a fontos, hanem a jantája, mint jelhordozó. Pé-
ldául, ha rendszeresen elveszíted a kulcsodat, ez esetben a kulcs szó jan-
tájának a jelentése az irányt adó, vagy ha az emlékezetedben felidézed a 
szülői házat, vagy a jelenlegi otthonodat, akkor az első tárgyé, ami először 
bevillan.

A közel 1100 janta majdnem mindegyike pozitív jeleket hord. Az Ökk-
ök megfigyelése alapján az, hogy az életben mi a jó, és mi a rossz, az 
elsősorban tőled, tőlünk függ. Ennek megfelelően a janták elsősorban jó 
jeleket adnak, még ha esetenként elsőre úgy tűnik, hogy az adott helyzet-
ben neked nem annyira megfelelő. A janták olvasása közben engedd el a 
fantáziádat! Mire egy-egy gondolatnak a végére érsz, máris megoldódik az 
addigi problémád. 

A szerkesztés során a régi élethelyzeteket a jelen időre értelmeztük. Így 
például a vadászat, a gyűjtögetés, vagy a háborúskodás a szomszéd fa-
luval, és ehhez hasonlók, a vagyonosodás, a gyarapodás, ritkán ellensé-
geskedés, de jobbára rivalizálássá változtak.    

Ha rendszeresen, vagy bizonyos időszakonként használod a Janta könyvet, 
és ráérzel az Ökk-ök üzenetére, akkor mindenképpen lehetőséged nyílhat 
egy sikeresebb, tartalmasabb és boldogabb életre!
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Ablak

Épületen, járművön a világosság és a levegő bebocsátására való zárható 
nyílás.

A házak fontos tartozéka, de lelked ablakaként is működhet. Az ablak 
janta alapvetően jó jeleket hordozhat. Nem csak megvéd, kizárja a rosszat 
és bent tartja a jó, biztonságos meleget, de átlátszó is. Beengedi a nap-
fényt, és ha többet akarsz érezni a külvilágból, ki is nyithatod. Ha ablak 
nélkül éled életedet, akkor az vagy a börtön, vagy a kripta, ezért az ablak 
az élhető élet egyik fő része. 

Ablak janta nélkül nem lehetsz boldog. Ezen át nyílik ki lelked a világra, 
ezen keresztül kapod mindazokat az impulzusokat, amelyek előre visznek. 
Segíthetnek is, hiszen hányszor és milyen sok embernek sikerült már ké-
nyelmetlen helyzetéből az ablakon keresztül kiugrania.  

Sajnos előfordul, hogy a rossz úton járó emberek is használják, de azok-
ra az ablak általában szerencsétlenséget hoz. Aki kiesik az ablakon, an-
nak az addig leélt életében kell keresni a választ a történtekre. Ha úgy 
esik, hogy egyedül van az ablakos helyiségben, akkor általában szerencsés 
kimenetelű a baleset. 

Az ablak nem hazudik. Megmutatja a bent élők érzelmi és egyéb tulaj-
donságait. Nézd meg a tisztaságukat, a díszességüket, a mögötte lévő füg-
göny színességét, textúráját, a párkányra rakott virágok és egyéb díszek 
sokaságát! Ebből mind következtetni tudsz arra, hogy ki az, aki az ablak 
mögött él. Tehát az ablak, mint janta, az igazmondás, a hátsó szándék 
nélküli megmutatás jelét is hordja. Ha esetleg rácsot is látsz az ablakon, az 
az ablakba vetett biztonságérzet megingását jelentheti. Ez esetben látható, 
hogy az ablak janta a bizalmatlanság jelét is hordja.  

Az ablak anyaga és tényleges átláthatósága a janta szempontjából mel-
lékes. A janta alapján minden ablak átlátszó, és mindegyik nyitható. A 
nyitásuk belülről történik. Ezzel adja a janta a lehetőséget arra, hogy te 
szabályozd kit, mit, és mikor engeded be ablakodon keresztül. Ezért az 
ablak janta a te kezedbe adja a pozitív történések irányítását. Az ablak 
negatív, veszélyre utaló jelet nem hordoz. De ha nem megfelelőn, nem 
elég figyelmesen rendezed a dolgaidat, akkor több jótol eleshetsz! Így is jó 
történik, de a lelkedbe elégedetlenség költözhet, hiszen utólag rájöhetsz, 
hogy milyen nagy lehetőség volt a kezedben.

Az ablak janta ilyen jeleket adhat neked.



Abrak
Étek állatnak, de a szlengben bármire és bárkire használják. 
Ez a janta elsősorban a gazdagság és az elégedettség jelét hordja. Nem 

egy nagydologból áll, hanem sok apróból, ami különböző formájú lehet, de 
az biztos, hogy az állaga szerint nem folyékony. 

Az abrak janta jelezheti a mohóságot, az irigységet, a határokat nem 
ismerő, csak magaddal törődő tulajdonságot is. A janta figyelmeztet arra, 
hogy mindenkinek megvan a maga abrakja, de mégis hajlamos a másikét 
nézni, lesni. Ez esetben arra vár, hogy a megfelelő pillanatban azt ellopja, 
azonban ez a szándék könnyen észrevehető, mert utánozhatatlan hanggal 
jár.

Az abrak janta mindenekelőtt jó jeleket adhat, de figyelmeztet is, hogy 
légy nagyon óvatos!

Ezen janta esetében egyes feljegyzések bujaság jeléről is tanúskodnak.     

Abroncs
Valamit gyűrűszerűen szorosan körülfogó és összetartó pánt.
Azt hiszed mész valahova, de majd meglátod, hogy ugyanoda érsz vissza. 

Így tudod elvégezni a dolgodat. Ez a janta a jele szerint biztat, hogy menj, 
csináld, jól teszed, amit elterveztél! Ha a végére értél, ne lepődj meg, ha 
mégis úgy tűnik, nem változott semmi. Ez esetben a változást ahhoz kell 
mérni, hogy mi lett volna, ha nem teszed meg? Akkor, abban az esetben, 
esetleg minden tönkre mehetett volna, vagy el sem készül semmi. 

Bátran és erősen! Ezt a jelet hordja az abroncs janta.

Acél 
Kemény, rideg, hideg, fényes, vagy sötét színű vasötvözet.
Embernek általában nem jó. A janta jele arra figyelmeztet, hogy csak 

kesztyűs kézzel közelíts! Védd a tested, és a lelked! Van ellenszere, de ez 
nem kemény, hanem olyan fa, amibe beszorul. Ez esetben a nem hasadó 
fához hasonlít. Az acél látszólag kárt tesz benne, de meg is bénul. 

A másik ellenszere a víz: bármit tesz vele, az olyan, mintha mi sem 
történt volna, ezért idővel elfárad. A tartósságot, az állandóságot akarja 
elhitetni veled. A janta azonban figyelmeztet: légy előrelátó, alkalmazkodó 
és fondorlatos!

Ács
Építkezések famunkáit végző szakember.
Nehéz, de sikeres jelet hord ez a janta. Különleges körülmények között 

érheted el céljaidat! Veszélyes helyzetbe kerülhetsz, de ha lépésről lépésre 
vigyázol a mozdulataidra, a mondataidra, akkor nem marad el az elége-
dettséged! 



Ácskapocs

Gerendák összeerősítésére használt, vasból készült kapocs.
Erős, végérvényesnek látszó megállapodást, egyezséget jelez. Ez alka-

lommal képes vagy az össze nem illő, megoldatlannak látszó helyzeteket 
is megoldani, de a janta figyelmeztet, hogy tartós csak akkor lesz, ha a 
felek is azt akarják. Ellenkező esetben a kár nagyobb lehet, mintha semmi 
nem történt volna. Ez a janta az optimizmust jelét adja, de ebben rejlik a 
veszélye is.

Adás-vevés

Áruk vétele és eladása.
A mindent túlélés jelét adhatja. Akár adsz, akár veszel, mindenképpen a 

legjobbat hozod ki magadból! A janta figyelmeztet: ha megtörténik az az 
esemény, amire a jantád szól, semmiképpen ne elemezd ki utána! Fogadd 
el! Ez lesz a legjobb neked!

Adminisztrátor

Ügyintéző.
Ügyeid nehezen intéződnek. Ha ez a janta a jeladód, akkor, ha lehet, 

változtasd meg a programodat! Ha erre nincs lehetőséged, akkor, ha 
bármerre mész, és agresszivitással találkozol, semmiképpen ne viszonozd 
agresszióval! Ebben az időszakban a barátságossággal, a szeretettel tudod 
a céljaidat elérni.

Adóhivatal

Az adóügyeket intéző hivatal.
Ez a janta arra figyelmeztet, hogy egyedül vagy. Lesznek, akik meg-

próbálják elhitetni veled, hogy mindig melletted állnak és segítenek meg-
oldani a feladataidat, de ez alkalommal ne higgy nekik! 

Az adóhivatal janta először elgyengít, majd megerősít. Ha figyelem-
be veszed a janta üzenetét, a végén mindenképpen jól jársz. A janta a 
megerősödés jelét adja. Tapasztalni fogod, hogy elhatározásaidban, tu-
datosságodban lényegesen erősebb, szinte megingathatatlan leszel, vagy.

Áfonya

Hegyvidéki erdőkben élő, örökzöld levelű kis cserje, és ennek bogyója.
A kékesfekete, vagy piros, savanykás ízű gyümölcse ellenére jó jeleket 

hord ez a janta. Nem csak azért, mert van, aki éppen ezt szereti, ha-
nem azért is, mert az áfonya az egyik olyan fontos janta, amely veszély, 



és rossz nélküli boldogságot jelezhet. Ebben nincs nagy siker, kirobbanó 
győzelem, de van biztonság, belső béke, és szerető melegség. Az áfonya 
örökzöld növényzete nem hazudik. A tartósságot ígéri az általa hozott jel.

Afrika 

A fekete kontinens.
Hajlamos vagy a felelőtlenségre! Vigyázz, mert ha nem gondolkozol előre, 

és nem veszel mindent számításba, terveid alapvetően dugába dőlhetnek, 
még egészséged is veszélybe kerülhet! Bármilyen tevékenységet végzel, 
azt óvatosan, körültekintően, lassan tegyed, így van időd esetleg korrigálni. 

Szerencsés csillagzat alatt születtél, mert a janta jele elsősorban a laza-
ságban rejlő veszélyek felismerésének jelét adhatja neked. Ez pedig nem 
csak ebben az időszakban, de egyébként is fontos tulajdonság.  

Agancs 

Kultikus csontszerű képződmény. 
Családfádat veszély fenyegeti! Rokonságod valamely tagja nem a kiala-

kult elveknek megfelelően teszi dolgait.

Agár 

Kutyafajta. 
A janta figyelmeztet: ha lassabban jársz, tovább érsz! Előtted az út. Úgy 

tűnik, nincs semmi és senki előtted. Rohannál. Viszont, ha a janta által 
adott jelre figyelsz, akkor ezt nem teszed. Várj ki! Meglátod, rövid idő 
múlva már lényegesen tisztábban látsz mindent. A janta most azt a képes-
ségedet veszi górcső alá, amivel képes vagy addig várni, amíg eljön a te 
időd. Ez lehet, hogy egy óra, de lehet, hogy egy év múlva következik be. 
Építő időszakod ez.

Ágy

(Négy) lábon álló, fekvőrészből, keretből és támlákból álló fekvőbútor.
Az életünk része. Ez a janta számtalan jelet adhat, alapvetően mindegyik 

jót jelent. A jelek halmaza az ügyeid intézésének megközelítésében tesz 
különbséget. Ami nem változik az az, hogy tartós állapotra rendezkedj be! 
A mostani megállapodásod, intézkedésed, majdnem végleges is lehet! 

Ha az ágy vasból van, akkor az intézkedéseid gyorsak lehetnek. Ha fából, 
akkor a lassabb megközelítés a célravezető, ha pedig egyéb anyagból van, 
akkor megtévesztéssel kell élned. 

Az ágy janta valaminek az újrakezdését is jelezheti. Ha ilyen bekövet-
kezik, akkor az is hosszú ideig fog tartani.



Ágytakaró

Ágyterítő.
Ingoványos talajra lépsz. Nem süllyedsz el, de nem is tudhatod, mi rejlik 

alattad, a hátad mögött. Nagy kockázattal jár az, amit most tenni akarsz!
Az ágytakaró janta eltakarja előled a valóságot! Színes virágú mintáza-

tával életed egy részének a lezárását is jelezheti, de ez is csak óhaj a 
részedről. Ez esetben egyelőre nem sikerül megszabadulni a múltadtól, 
aminek csak örvendhetsz, hiszen a janta egyúttal a tapasztalás jelét is 
adja. A tanulás nem lesz fájdalmas, inkább olyan, mint amikor az édes méz 
ráragad a kezedre, vagy a ruhádra. Finom, tápláló, de nehezen jön le, és 
még nehezebben távolítod el nadrágodról. 

Ágyú

Nagyobb lövedék kilövésére alkalmas.
Férfinak és nőnek egyaránt jó jeleket hordozó janta. Ennek a jantának 

elsősorban a szexuális téren van nagy ereje. Ha bármikor, bármilyen for-
mában ezzel találkozol, akkor feltétlenül fogd meg, simítsd végig! Ha ál-
modban történik a janta látványa, akkor is fordulj, vagy rohanj a párodhoz!

    
Ajtó

A be-, és kijutást lehetővé tevő nyílás. 
Itt a nagy változás jele. Ez a janta csak változást jelezhet. Ez pedig lehet 

nagyon jó, és még annál is jobb! Ha nagy az ajtó, akkor a bekövetkező 
változás elől el sem tudsz állni, vagy bújni. Ha pedig kicsi, akkor mielőtt 
elkap a janta által adott jel huzatja, meg tudod kémlelni, hogy mit hozhat. 
Ez alkalommal a felkészülés hozhatja a teljességet! 

Akasztófa

Gerendából szerkesztett alkotmány, amelyre a halálraítéltet felakasztják.
A nagy élvezet jantája. Nem kell félned, ha az akasztófa jantával álmodsz, 

vagy mindennapjaidban ez adja a jelet. Az akasztófa feladatánál fogva a 
jelent, a most, az élvezet teljes megélésének jelét hordozza. Az is, amin 
akasztás még nem történt.

Akna

Földben lévő függőleges, vagy lejtős irányú vájat, üreg.
Víznyelő, bánya, felvonó, vagy háborús akna, mint janta, a felfedezés 

jelét hordozza. Új, általad nem ismert helyeket, embereket ismerhetsz 



meg. Előfordulhatnak számodra kényelmetlen helyzetek is, de a végére 
mindenképpen pozitív élménnyel leszel gazdagabb.

Akol

Juhok istállója.
Biztonság, kiszolgáltatottság: ezt a két jelet adhatja neked a janta. Ha 

a biztonság erősebb nálad, akkor figyelj a környezetedre, a partneredre, 
az üzlettársadra, és a felügyeleti szerveidre, mert könnyen olyat tehetnek, 
amire nem számítasz! 

Ha a kiszolgáltatottságérzésed az erősebb, akkor jusson eszedbe, hogy 
biztonságban vagy! Ne feledd, az ember elsősorban önmagának a kiszol-
gáltatottja! Már pedig az – úgy gondolom , egyáltalán nem rossz, hiszen, 
ha egy ilyen szuper személy rendelkezik veled, mint te magad, annál már 
jobb nem is lehet!           

Alap

Épületek, építmények földbe süllyesztett alsó része. 
Ez a janta az egyik legnagyobb energiagyűjtő. Ha innen kapsz jelet, ak-

kor feltétlenül kiemelt figyelmet kell fordítanod rá. A jel az izgalmat, a sej-
telmességet, a dolgaid, figyelmed irányának megváltoztatásának szüksé-
gességét hozza. Nagy változások előtt állsz, hívja fel a figyelmedet a janta. 
Nyisd ki az érzékszerveidet, és várakozással tekints a jövő felé!

Álarc

Az arc elfedésére való, gyakran emberi arcot, vagy állatfejet utánzó kellék.
Félni valami, vagy valakitől. Vizsgáld meg a gondolataidat! Ez a félelem 

nem a valóságból indul, te rajzoltad fel magadnak. Szedd le félelmeidről az 
álarcot, és meglátod, megszűnik ez a janta a mindennapjaidban! 

Előfordulhat, hogy már régóta viaskodsz ezzel az érzéssel. A janta most 
lehetőséget ad arra, hogy örökre megszabadulj tőle. Nincs mitől félned! A 
félelmed nagyon régről – amikor még az ember tanácstalan volt a környeze-
tében lévő történések kezelésében –, a sejtjeid emlékezőszenzoraiban 
maradtak meg. Időnként ezek valamiért előjönnek, felerősödnek, de tudd, 
nem most van az az idő, amikor bármitől is félned kellene!  

Albínó

Színezékhiány miatt fehéres hajú, bőrű, szőrzetű, vöröses szemű ember, 
vagy állat.

Olyan helyen vagy, ahol nem érzed magad otthon. Van megoldás. Vagy 
változtatsz, vagy elfogadod, hogy neked is alkalmazkodnod kell. Mindkettő 
jónak látszik. 



A janta ezen felül a felismerés fontos jelét adja. Most nagy biztonság-
gal felismerheted azokat a helyzeteket és személyeket, amik, vagy akik 
a segítségedre tudnak, és akarnak lenni. A janta ennek megfelelően 
ilyen találkozást is ígérhet. Az emberismeret az egyik olyan tudomány, 
ami feltétlenül kell a sikerhez. A janta azt üzeni, hogy ezzel most nagy 
valószínűséggel rendelkezel.  

Alföld

A tengerszint fölé 200 m-nél magasabbra nem emelkedő síkság.
A részletekben van a lényeg. Erre figyelj, és sikerülni fog minden, amit 

szeretnél! 

Alkohol

Szeszes ital.
Bármilyen alkoholos tartalmú ital janta a munkádban nehézséget jelez-

het. Úgy érzed, könnyen megoldod a konfliktusokat, de ez most nagy 
be-csapás. Erre figyelmeztet a janta jele. Fontos jel, de közben már te 
is rájöttél, hogy ez alkalommal nem feltétlenül az egyszerűsítés lehet a 
legjobb módszer. A nehézséget az jelenti, hogy most a részleteket is ki 
kell dolgoznod, de az biztos, hogy nagyon fogod élvezni!

Állat

Érző és mozgó lény. 
Minden állat janta jót jelez. Ha ezzel találkozol, vagy álmodsz, akkor 

bátran csinálhatsz bármit, ami embertársaidnak is jó, mert nagy öröm-
ben lesz részed!

Alligátor

Széles orrú, krokodilféle hüllő.
Ha azt teszed, mint az állat jantánál, akkor gyönyörben is részesül-

hetsz.

Állomás

Az utasok le- és felszállására, az áruforgalom lebonyolítására szolgáló 
hely, építmény. 

Az izgalmakkal teli várakozás jelét adhatja. Mindenképpen pozitív a 
janta jelzése. Olyan, mint amikor valami nagyobb, jó esemény előtt 
állsz. A várakozás lehet hosszabb, és rövidebb. Ez alkalommal nem az 
idő mennyisége a mérvadó, hanem a valamire való felkészülés.



Alma

Az almafa termése. 
Ez a janta a legkülönlegesebbek egyike. Ha megnézed a színét, a for-

máját, visszagondolsz a zamatára, az illatára és a tapintására, akkor máris 
választ kaptál a janta jelére. Az alma janta jele benned tudatosul. Ha ezzel 
a gyümölccsel álmodsz, vagy ez a gyümölcs jön ki a napodra, vagy sok-
szor az eszedbe jut, akkor bátran kérdezd meg magadtól, vajon mit akar 
jelezni? A válasz ez alkalommal benned van!

Alom

Állatnak fekhelye. 
Neked ez a janta tétovaságot jelezhet. Először körülményesen indulsz és 

haladsz, mert nem vagy biztos a dolgodban, de aztán beindulsz. Rövid idő 
múlva már egyáltalán nem emlékszel a közelmúltra. Izgalmas időszakod 
van!

Alpinista

Magas, sziklás hegységekben hegymászó.
Az óra ma fontos lesz az életedben: bár egy helyben jár körbe a mu-

tatója, mégis magában hordja az egész életet. 
Most akkor változik valami, vagy nem, tehetnénk fel a kérdést. Erre 

persze egyértelműen tudsz válaszolni, hogy igen, és milyen jól. Az idővel 
kapcsolatos janták mind azt a fontos tulajdonságodat erősíthetik, és jelzik 
előre, hogy nincs olyan, akivel szemben ne tudnál legalább átmenetileg 
győzelmeskedni. Az, hogy az a győzelem átmeneti, vagy végleges, arra 
csak később kapsz választ. Most mindenesetre a véglegesre hajtasz.  

Alumínium

Ezüstfehér színű, lágy, nyújtható könnyűfém.
Veszekedést jelezhet. Úgy érzed becsaptak, vagy éppen mások gondolják 

azt, hogy te csaptad be őket. Az egészben az a legjobb, hogy a gyors 
lefolyású, esetleges veszekedés humoreszkbe fordul. Kiderül, hogy olyan 
nincs is, meg az nem is volt ott, meg még megannyi furcsaság. Ez most 
inkább olyan benned, mint amikor a kazán túlhevül, és a biztonsági sze-
lep kinyílik. Az is előfordulhat, hogy már eleve a mindent elsöprő, nyerítő 
röhögéssel indul a nyomáscsökkentési akció.

    
Amerika

Szuperkontinens, amely két különálló kontinenst foglal magába: Észak-
Amerikát és Dél-Amerikát.



A janta azt jelezheti, hogy ma örömteli csalódás érhet. Ez alkalommal a 
csalódás a kisebb, az öröm pedig a nagyobb, de a kettő csak együtt érvé-
nyesülhet. Nem kell megijedni! Nem egyszerre történik, hanem egy kicsi 
időeltolódással: a lényeg az, hogy az öröm számottevően nagyobb lesz, és 
csak azért nem söpri el az ürömöt, mert akkor mihez hasonlítanád?

    
Ampulla

Gyógyszert légmentesen tároló leforrasztott üvegcse.
Erős a késztetésed a mással, a másokkal való egyesülésre, de csak tes-

tileg van benned igény rá. A janta ezt a jelet adja neked, de úgy, hogy 
kielégíthetetlen maradhatsz. 

Ez a janta a fejlődés záloga. Újra és újra elkezded, nekiesel, csinálod, 
teszed, és mindezt a teljes szellemi, vagy fizikai – esetleg egyszerre 
mindkettő – kielégülésed érdekében. És amikor már elérted, ismét kezdődik 
az érzés elölről. 

Gratulálok! A jantád különleges időszakot ígér! 

Ananász

Illatos trópusi gyümölcs.
Tűzveszélyt jelezhet a janta. Jól ellenőrízd le a környezetedet, ha elha-

gyod. A tüzet nem idegen személy gerjesztheti, hanem az ananász janta. 
Előzd meg alapos elővigyázatossággal! Figyelem! A tűz benned is lehet! 
Ha most figyelsz önmagadra, akkor minden jégcsapot fel tudsz olvasztani, 
és képes vagy arra, hogy a környezetedet egy cél érdekében mozgósítsd!

Angyal

Némely vallás hitvilágában Isten környezetéhez tartozó jóságos szellemi 
lény.

Ellenséged körülötted ólálkodik. Ezt már megszoktad, de a janta figyel-
meztet, hogy nem mindenki gondolja ugyanazt, amit te. Másoknak más az 
elképzelésük rólad, mint azt te hiszed. Ez alkalommal sem tudnak fogást 
találni rajtad. Nevess a szemükbe, ettől elbizonytalanodnak!

Antenna

Elektromos rezgések sugárzására, illetve felvételére való berendezés.
Figyelmetlenséget jelez a janta. Óvatosan és körültekintően járj az uta-

kon, a járdán, és vigyázz a háztartási gépekkel is! Sajnos nem minden 
tőled függ! A janta most az emberi közösségben élőkre való figyelmed 
erősítésének szükségességét jelzi.



Anya

Az a nő, akinek gyermeke van.
Éned keresése önmagadban. Adj időt rá! A janta hosszan tartó jelet ad, 

aminek a végén belső békét, szeretetet kaphatsz.

Apa 

Az a férfi, akinek gyermeke van.
Ma minden sikerül. A janta határozottságot, erőt jelez, amit mások is 

elismernek.

Apáca

Női szerzetes.
Bizalommal vannak irántad. Most van itt az ideje annak, hogy azokat a 

terveidet valósítsd meg, amelyekhez mások is kellenek.

Ápoló

Az, aki valakit, valamit rendszeresen ápol.
Levelet kaphatsz fontos hírrel. Bátran bontsd ki a borítékot, mert amit 

olvasni fogsz, már régen várod.

Arab

Tömegében Arábiában, Észak-Afrikában és Szudánban élő, sémi nyelvet 
beszélő, barna bőrű nép.

Minden kesze-kusza körülötted! Most ne akard kibogozni, úgysem si-
kerül! A janta arra hívja fel a figyelmedet, hogy fogadd el! Az elfogadás 
nem mindig a gyengék tulajdonsága, sőt! Sokszor – nagyon sokszor –, 
elfogadni valamit, valamilyen helyzetet, lényegesen nehezebb, mint azon 
változtatni! Az elfogadás most számodra – hosszútávon – mindenképpen 
busásan megtérülő „befektetést” jelenthet.

Áram

Villanyáram.
Rövid időre elvakulhatsz. Nem csak a szemeddel nem látsz meg számod-

ra eddig fontosnak és meghatározónak tartott „dolgokat”, de a lelkeddel 
sem veszed észre az előtted zajló eseményeket. Nincs okod megijedni! 
Ez most különösen jó neked, hiszen már épp itt az ideje, hogy egy kicsit 
kiszakadj ebből az egészből. Lehet, hogy csak egy órára, vagy fél napra, 
esetleg egy hétvégére, de tapasztalni fogod, hogy ez a kiszakadás többet 
ért minden másnál!



Arany

Sárga színű, nagy fajsúlyú nemesfém.
Betegség kerülgethet, foglalkozz többet az ellenálló képességeddel! 

A mozgás, a sportolás most különösen ajánlott. Ebben az időszakban 
tabletták és egyéb vitaminbogyók nélkül is meg tudod előzni a bajokat, 
ha rendszeresen mozogsz! 

Aranyér

A végbélnyílás körüli visszerek tágulásos, gyulladásos betegsége.
Most különleges képességekkel bírsz. Figyeld magad! A szuggesztiód 

annyira erős, hogy magaddal ragadsz mindenkit.

Ásó

Talajmunka végzésére való kéziszerszám.
Elhagyhatod valamidet. Ma nem vagy egy összeszedett személyiség, 

ezért vedd számadásba eszközeidet, tárgyaidat, mert könnyen elvesz-
theted! 

A janta a túllépés jelét is adja. Most képes lehetsz arra, hogy 
„elveszejts”olyan dolgokat, ügyeket, amelyek már nem fontosak a szá-
modra, csak valamiért még mindig magaddal cipeled azokat. Az „elveszí-
tés” után máris könnyebben érzed magad.  

Aszfalt

Szurokfekete, olvasztható anyag, és ebből készült útburkolat.
Ha ma szeretkezel, könnyen gyermeket nemzhetsz, vagy másállapotba 

kerülhetsz. Ezt virtuálisan, és az ügyeidre is értelmezheted. Vagyis, ha 
most alapítasz valamit valakivel, akkor biztosan meglesz az áhított ered-
mény. 

Asszony

Férjes, özvegy, vagy elvált nő.
Tartozások behajtása. Ha te tartozol, akkor most kereshetnek, hogy 

mikor rendezed azt. Ha neked tartoznak, akkor lehetőséged van arra, 
hogy a pénzedhez juss. Ez esetben a tartozás kiegyenlítésén van a hang-
súly, nem pedig a pénzen. Figyelem! Ez lehet érzelmi, vagy olyan jellegű 
tartozás megadása is, ami feltehetőleg mindkét fél számára nagy öröm-
mel jár.



Asztal

Lábakon nyugvó, vízszintes lapból álló bútordarab.
Ma kizárólag csak jó érhet. Ha négylábú fa asztal, akkor nagy nevetés-

ben lesz részed. Ha fémből van, akkor még a segítségedre is lesznek. Ha 
háromlábú az asztal, akkor a zavaró apróságokkal nem foglalkozol. Ha egy 
masszív lábon áll az asztal, akkor nyerhetsz a szerencsejátékban. 

Áthidaló

Összekötő szerkezet.
Valaki – akire nem számítasz –, megkeres, hogy segítségedet kérje. Ha 

lehetőséged van rá, akkor segíts, mert azt busásan visszakapod!

Atlasz

Térkép, selyem, szobor.
A janta ma különleges találkozást jelez.

Átok

Vad indulatból, bosszúból mondott rossz kívánság.
Hallani, olvasni, elképzelni, nem jelezhet jót. Előtted történhet, tőled 

függetlenül a megmagyarázhatatlan baleset. Tartsd távol magad! Ezzel 
szemben viszont, neked hosszú életet jelezhet a janta.

Atom

Vegyi úton tovább nem bontható legkisebb kémiai elem.
A janta erős, viharos szelet jelezhet, munkádban pedig jó kedvet.

Ausztrál

Ausztráliai.    
Az évszakhoz képest meleg esőt jelez. A hivatásodban és a magánéleted-

ben is pörgős időszakot hoz ez a janta.

Autó

Motorral hajtott személy–, vagy teherszállító közúti jármű. A mai kor em-
berének a tevékenységéhez elmaradhatatlan eszköz. 

Kiszámíthatatlanságot, mámort hozhat, de ügyeid ezek mellett is jóra 
fordulhatnak.

Automata

Valamely műveletet önműködően végző készülék.



Belső egyensúlyodat visszanyered. Általában ritkán veszted el a belső 
egyensúlyodat. 

Avar

Lehullott, száraz lomb.
Bujaság perverzió nélkül. Mindent elsöprő, végeláthatatlan optimizmus.

Ázsia

A legnagyobb és legnépesebb kontinens.
A hagyomány erősödése. Ha álmodban Ázsiát térképen látod, akkor ko-

pasz embert is jelezhet a janta, aki ígéretet tesz neked. 



b
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Bab

Hüvelyes növény, és ennek termése.
A janta jele a rejtőzködés, majd a hirtelen térkövetelés jelét hordja. Ilyen 

emberrel találkozhatsz, vagy, ha céljaidat el akarod érni, akkor most te 
tégy így!

Báb

Játék.
Boldog önfeledtség. Nagy a valószínűsége annak, hogy olyan társaság-

ba keveredsz, ahol nem figyelsz sem a körülötted lévő személyekre, sem 
pedig arra, hogy mi történik. Veszélyt nem rejt a jel. Egy kis naivitás 
felfedezhető, de ez most jól is jön. A boldog önfeledtség bizalommal társul.

Baba

Csecsemő, kisbaba.
Hátán fekvő baba: befelé fordulás. Hason fekvő baba: idegesség. Ha a 

baba az oldalán van, akkor érdeklődés, kíváncsiság. Ha több babát látsz, 
vagy a számításaidnál figyelembe veszed, akkor ez alkalommal a janta a 
közvetlen környezetedből veszélyt jelezhet számodra.

A baba általában: hiszel és bízol önmagadban. Ez most nagyon jó! A bi-
zalom és a hit már több mint 50 százalék siker.

Bába

Szülésznő.
Általában az öröm jelét hordja. Fontos a bába körme: ha hosszú és fekete, 

akkor perverz gondolatai vannak veled szemben valakinek, vagy éppen a 
te fejedben keringenek ilyen gondolatok. Ha a köröm vörös, akkor valaki, 
akiben megbízol, hülyének néz. Ha a bába körme zöld, kék, vagy bármi-
lyen más színű, akkor ma sok kiszámíthatatlan emberrel találkozol. Várd 
ki, hogy mit akarnak, és ha már teljesen meggyőződtél arról, hogy nem 
tudnak irányt változtatni, akkor fogadd el! Ha a bába körme rövid, esetleg 
lerágott, akkor boldog szexualitás vesz körül.

Babona

Ezen alapuló cselekmény, vagy közösségi szokás.
Az emberi lélek egyik fő tápláléka. Ez a janta a nyugalmat jelezheti neked.

Bácsi

Idősebb férfi.
Csendes mélabú, mint amikor örökzöld nótákat, dallamokat énekelsz, 



hallgatsz. Add át magad ennek a hangulatnak! A janta a felismerés jegyét 
is hordja, de csak akkor, ha először – magadtól, vagy valaki által –, átjár a 
csendes, de nem szomorú mélabú.

Bádog
Vékony, melegen hengerelt vaslemez.
Hazugságok hálóját fonhatják köréd. Nem biztos, hogy annyira szép és 

fényes, mint ahogy mondják, mindenesetre, ha belemész, utána már vagy 
egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen szabadulsz meg tőle. Ha ilyet ál-
modsz, vagy ez jön ki a számításod által, a döntésed előtt most az időhúzás 
a legkézenfekvőbb. 

A janta a háló felismerésének a jelét adja. Most különleges képességek-
kel bírsz. Nem kell hozzá bizalmatlannak lenned, nem kell nyomoznod, 
mert azonnal észreveszed azt a láthatatlan valamit, amitől mindig is távol 
tartottad magad. Persze a fantáziádat azért most is izgatja, hogy mi lenne, 
ha? Igaz?  

Bagó
A rágott szivar csutkája. 
Pénz áll a házhoz. Ne nézd honnan, és miért jött! A tied. Tedd zsebre és 

azonnal költsd el! Most jó dolgokat fogsz vásárolni! 

Bajnok
Harcos, hős.
Megszólíthatnak az öltözéked miatt. Ha a bajnok férfi, akkor vizsgád jól 

sikerülhet. Összességében jó ez a janta, csak kár, hogy a sok munkának és 
a sikernek az egyedüllét az ára. 

Bajtárs
Nemes célért mással, vagy másokkal együtt küzdő személy.
Lovad lesántulhat, autód, géped, a karbantartás hiánya miatt elromolhat, 

de egyúttal segítséged is lesz. S most a janta jelében ez a lényeges. Az 
„elromlandókat” tágabb értelemben is értheted, tehát bármi olyan dolog, 
amihez neked közöd van. Nagy barátságok, hosszú üzlettársi viszonyok 
kötődhetnek. 

Bajusz
Férfiak felső ajka fölött meghagyott szőrzet.
Általában hideg időt jelez. Ha kicsi a bajusz, akkor északi széllel járhat 

együtt. Ha hosszú és lecsüngő, akkor enyhébb, melegebb a szél, és csapa-
dék is lehetséges.



Bak

Állvány, tornaszer.
Ez a janta a nehézségek árán megszerzett boldog elégedettséget jelez-

heti. Fondorlatosságtól, hazugságtól, becsapástól nem kell tartanod! A jan-
ta egyenes, tisztességes, de fárasztó munkát ígér.

Bakelit

Préselhető műanyag.
Csalódás. A janta olyan csalódást jelezhet, ami megtörténik, de nem kell 

félned, nem lesz mindenre kiható. Sőt, ha utólag belegondolsz majd, örülni 
fogsz, hogy így történt!

Bakter

Vasúti munkás. 
A janta olyan jelet adhat, ami a választás kényszerét hozza neked: most 

választanod kell! Ha eddig valamilyen ürüggyel el is halasztottad, ezt most 
nem tanácsos újból megtenned. A választás érdekében egy komoly, erősen 
a szemedbe néző emberrel is találkozhatsz. Segítségedre lesz, nem baj, ha 
hallgatsz rá! 

Balaton

Becenevén a „magyar tenger”, Közép-Európa legnagyobb tava.
Bőség, szerencse. Fiatal lánynak nagy étvágy.

Baleset

Sérülést, vagy halált, illetve anyagi kárt okozó véletlen szerencsétlenség.
    Valaki meg akarja venni a házadat. A janta egyúttal arra is figyelmez-

tet, hogy az illető nem egyenes úton jár, csak informálódni akar. Ne dobd 
ki, hadd élvezkedjen, de valahogy mégis add a tudtára, hogy átlátsz rajta! 

Balett

Szabályokhoz kötött színpadi táncművészet.
Megtalálhat a nagy szerelem. Itt van a könyvekben olvasott és olyannyira 

áhított nagy, sírig tartó szerelem ideje. Ha már ez előzőleg elért, akkor a 
janta ennek a megerősödését is jelezheti.

Bál

Táncmulatság. 
Összetűzésbe keveredhetsz. Ez alkalommal a tettlegesség sem kizárt, 



ezért ha lehet, kerüld el az ilyen helyzeteket! 50 százalék esélyed van arra, 
hogy te kerülj ki a veszekedésből győztesen. 

A janta csókolódzást is jelez. A csók is egy harc, csak kicsit másképpen 
történik. Gondold meg, figyelembe véve az ügyeidet is. Nagy lépés, de 
többnyire csak átmeneti.

Ballada

Tragikus tárgyú, rövid elbeszélő költemény.
Hazaszeretet. A hazádért áldozatra is képes vagy. Ez alkalommal kitünte-

tésben is részesülhetsz. Az elismerésre festett hajú nő javasolt. 

Ballon

Kísérleti, kutató, játék léggömb. 
Pillanatnyi örömet jelezhet a janta a szexben, a kártyában, és egyéb 

szerencsejátékban, valamint az italban. Az öröm után egyben az ürömöt is 
hozza, ami nagyobb lehet, mint ami jót előtte élveztél.

Bálna

Óceánokban élő óriási emlősállat.
Gyermeked örömet szerez. Ha még nincs, akkor idegen gyermektől ka-

pod mindezt. Viszonozni akarod, de ez alkalommal ne tedd! A janta a gyer-
mek örömét sugározza rád, amit úgy szerez, hogy neked hoz boldogságot.  

Bálvány

Elképzelt, vagy valós lény.
A janta váratlan, kellemetlen látogatót jelez. Ne ijedj meg, és ne is légy 

agresszív vele, bármit is mond! Ha feladatát megtette, és az nem lesz 
hosszú ideig tartó, akkor elmegy. Utána nem marad semmi tennivalód.

Bambi

Szénsavas üdítő a retro korból. 
Betegségedből gyorsan kigyógyulsz. Ha lehet, őrizkedj a nagyon erős 

gyógyszerektől!  
Megújuló időszak.

Bambusz

Forró égövi, vastagra és magasra növő nádfajta.
Előfordulhat, hogy fogorvossal kell találkoznod. Ha most nem teszed, ak-

kor fájdalmad hosszabb ideig tarthat. Ezt ne csak a szádban lévő fogaidra 
értsd, hanem átvitt értelemben mindenre, amitől megfájdulhat később a 



„fogad”. Természetesen ez esetben a fogorvos sem az, aki fehér köpeny-
ben a szádban keresi a fájdalom okát.

Bandita

Gonosztevő.
A janta festést, festéket jelezhet. Most véletlenül is úgy összekenhetnek, 

hogy a ruhádból nem tudod kimosni, a bőrödről pedig csak lekopni tud. 
A janta elégedetlenséget is jelez. Ez alkalommal egyet nem értésedet 

keményen és határozottan szóvá is teheted. Neked ez az időszak minden-
képpen sikeres lehet. 

Banda

Együvé tartozó személyek csoporja.
Keverést jelez. Ez lehet bármilyen anyag, vagy emberek közötti kapcsolat 

kavarása is. Úgy szól a mondás: kavard fel az állóvizet, hogy megtudd, mi 
van alul! És amikor minden a felszínre került, akkor majd az a rész ülepe-
dik le, ami odavaló. Most ilyen időszakod van.   

    
Bank

Hitelek nyújtásával, és pénz adásvételével foglalkozó vállalat.
Látásod elhomályosul. A belső látásod is bajba kerülhet, ezért legfőképpen 

a hangokra, az ízekre, a tapintásra, és más érzékelésekre támaszkodj! 
Azok most jobban mutatják a valót!

Bánya

Hasznos ásványokat kitermelő üzem.
Valami, vagy valaki félelmet kelt benned, de érzéseid mégis optimizmust 

sugallnak. Hírt kaphatsz, olyat, amitől már régóta tartasz. Most kiderül, 
hogy kár volt az eddigi idegeskedésekért, mert minden jóra fordul.

Bár

Éjszakai mulatóhely.
A torkod, a mandulád begyulladhat. A janta ezen felül nagyhangú asz-

szonnyal való találkozást is jelezhet. Anyósod, vagy rokonod anyósa nem 
mond igazat. A hangos asszonyt hagyd magára, anyósoddal pedig ne 
közöld, hogy észrevetted a füllentését!

Barack

Gyümölcs.
Ez a janta általában az élethez – ahhoz, amit az életedben fontosnak 



tartasz – való ragaszkodást jelezheti. Ha a barack kopasz, akkor ennek 
szexuális töltete is lehet, ha pedig szőrös, akkor többnyire a hivatásé a 
főszerep.

Barakk

Ideiglenes épület, szükséglakás.
A janta jele a megszokott hétköznapi életed ritmusának megváltozta-

tását adhatja. Ez nincs is ellenedre, mert ennek már te is a szükségét 
érzed. Ezzel kapcsolatban érdekes találkozásra is sor kerülhet, amitől 
életed teljesen megváltozhat. A változás iránya a te hozzáállásodtól függ.

Bárány

Fiatal juh.
Sok terhet leraksz a válladról, és a lábad alá teszed. Rálépsz, és járkálsz 

rajta. Nem azért, hogy megtaposd, hanem azért, mert már nem akarod 
tovább cipelni. Továbbra is az életed része marad, de már csak mint egy 
rugalmas, hullámzó padló, amiben nem lehet felbotlani.  Ha netán mégis 
elesel, akkor megvéd attól, hogy megüsd magad. 

A janta biztat: tegyed! Jól jársz! Azoknak is jobb lesz, akik így új he-
lyükre kerülnek. Végre minden lépésedet vigyázhatják!

Barázda

Ekével a földbe vágott hosszú mélyedés.   
Remény. Hiszed, hogy megoldódnak bajaid és kellemetlenségeid. Egyen-

ruhás embertől jó tanácsot kaphatsz. Fontold meg! A reményed valóra 
válhat.

Bárca
Postai igazolójegy, vasúti papír, prostituált engedélye.
Hideg időt jelez. A janta – ha ilyennel álmodsz, vagy ezt számolod ki –, 

erős szelet is hozhat. A viharos szél kárt okozhat. Fedd be vagyonodat, 
biztosítsd be és kötözd le! A szél általi kár virtuálisan is előfordulhat.

Bárd
Húsvágó szerszám, vagy háborús, esetleg hóhér eszköz.
Erős fagy. Nem csak a valóságban, de a lelkedben is. Keresd az okát, 

hogy mi történt benned, körülötted. Most különösen óvatosan közlekedj 
az utadon és a lelked kapcsolataiban, mert könnyen összetörik körülötted 
minden. Ha rálelsz a stílusra, akkor messze vihet a szerencséd.



Bárd
Népi énekes, költő.
Mámorodban sírhatsz. A janta pillanatnyi könnyedséget jelezhet a lelked-

ben. Nagyon jó tulajdonságodra találsz ebben az időszakban. Képes vagy 
kiönteni, megszabadulni a gátló tényezőktől.

Barikád
Utcai harcokban kövekből stb. emelt torlasz.
Hiábavaló várakozás. Ma sem fog eljönni, bekövetkezni, megtörténni az, 

amire vársz. De ne add fel, mert akkor meg hiányérzeted lesz! Ha mindezt 
tudod, akkor már nem ér nagy csalódás. Várakozás helyett menj elébe az 
eseményeknek! Ez most a leghelyesebb cselekedet.

Barka
Fa, bokor virágzata.
Megéghet valaminek, vagy valakinek a felülete. A tűz gyors és azonnal 

elalszik, de feketeség maradhat utána. Jelezhet még valamilyen leplet is. 
Ez nem feltétlenül eltakar, inkább kiemel. Légy óvatos, mert virtuálisan is 
megcsúszhatsz rajta! A janta a mindent a maga helyére, és a neki megfelelő 
módon jelet hangsúlyozza ki.      

Bárka
Lapos fenekű csónak.
Csak hiszed, hogy biztonságban vagy. Figyelj a munkádra, a tevékeny-

ségedre! Most semmiképp ne hibázz, mert súlyos következményei lehet-
nek. Ruhád szakadhat, cipőd sarka törhet, a kalapáccsal kezedre üthetsz. 

Minden janta – így ez is –, a harmóniára törekszik, ezért egyben a 
nagyvonalúságot, a messzelátás képességének a jelét is adja ebben az 
időszakban. 

Barlang
A földkéregben lévő nagyobb – a felszín felől nyitott – természetes üreg.
Bátraké a szerencse! Most olyan történet részévé válhatsz, ami hosszú 

időre meghatározó lehet az életedben. A janta ezen belül a pozitív oldalt 
mutatja. Ha szívedben egy kis félelmet érzel az jó, mert ez az izgalom még 
jobban fűszerezi a szerencsédet. De ne feledd, ezt csak bátorsággal tudod 
elérni!

Találkozhatsz nehezítő körülményekkel. Nagy a valószínűsége annak, 
hogy ez vas–, vagy gépműhely felől jöhet, ahol fémmel és kalapáccsal 
dolgoznak. 

Nő részéről semleges a reakció.



Báró

Alacsony rangú főnemes.
Az egész környezeted egy álarcosbál. Erre figyelj, és ha tudsz, nézz a 

maszkok mögé! 

Bársony

Selymesen sima felületű szövet.
Segítséget kapsz utadon. Ha nem úton járó vagy, akkor az életed útját 

is segítheti valaki.

Bástya

Félkör, vagy sokszög alakú védőmű a várban, sakkfigura.
Kiszámítható állhatatosság. Most nem tudod meggyőzni a partneredet, 

ne is próbálkozz! Ma olyan helyre menj, ahol hozzád hasonlóan gon-
dolkoznak. A janta a hétköznapokban nehézséget okozhat.  

Batár

Hintó, kocsi.
Életed elfolyása. Szép, nyugodt, betegségmentes öregkort jelezhet. Ha 

többször álmodsz ezzel a jantával, vagy a számolásodnál több alkalom-
mal ez jön ki, akkor hosszú életet is jelezhet.

Bazalt

Vulkanikus kőzet.
Egyedüllétet jelez. Gondjaiddal, problémáiddal magadra maradhatsz. 

Vigyázz a mások által felállított korlátokra! Ne azért, mert nem tanácsos 
átlépni rajta, hanem azért is, mert van, ahol hiányzik. Neked kell magad-
ban kipótolnod, ha nem akarsz magadnak rosszat!

Bazár

Sokféle olcsó tömegcikket árusító kis üzlet, keleti városokban üzletekkel 
teli utca, piac.

Csalóka játék részese lehetsz: valamit – csak egy pillanatra – fellebben-
tenek előtted! Gondolataid vissza-visszatérnek oda. Szebbnek, jobbnak, 
izgalmasabbnak gondolod, mint amilyen az a valóságban. Tartsd vissza 
magad, és ne menj bele ebbe a csalóka játékba! Ha mégis belemész, 
nagy bajod nem, legfeljebb bosszúságod lehet belőle. Elkerülni akkor tu-
dod, ha a játékban való részvétel feltételeit elzárod magad elől.



Bazilika

Nagyobb, jelentősebb templom.
Valamit nagyon szeretnél, de nem tudod elérni! Ez a janta azt a jelet adja, 

hogy mindent megteszel valamiért, vagy valakiért, és úgy érzed, mégsem 
sikerül a célod. Ha többször is álmodsz ezzel a jantával, akkor hatalmasság 
közelébe kerülhetsz. Ha a bazilika előtted ismeretlen, még soha nem lát-
tad, csak az álmodban, akkor céljaidat korrigálnod kellene!

Befőtt

Befőzéssel tartósított gyümölcs.
Lelkedben virág nyílik és szép idő lesz. Általában boldogságot jelez. Ha a 

befőtt bordó, vagy piros színű, akkor feltűnően fehér fogú nő, vagy barna 
hajú férfi fog örömet szerezni neked. Ha a janta más színű, akkor boldog-
ságodban nagy tettvágyad támad.

Behívó

Valakit, valahová berendelő irat.
Egy - két éven belül - megismert férfi, vagy nő sokat jár az eszedben. 

Járműved elromolhat. 
Összességében, ha ezt a jantát álmodod, akkor kiegyensúlyozottan, na-

gyobb kilengések nélkül éled hétköznapjaidat, veszély nem leselkedik rád. 
Ügyeidben apró kellemetlenségek adódhatnak ugyan, de azok megoldód-
nak. 

Bejárat

Mozi, színház, völgy bejárata.
Biztonságban vagy. Most előfordulhat, hogy mozgásod során szerencséd 

lesz egy szituációban.

Béka

Csupasz, nyirkos bőrű, dülledt szemű kétéltű állat.
Szerencséd lesz! Ha eddig nem is nyertél soha semmit, akkor most 

előfordulhat, hogy szerencséd lesz. Kellemetlen ügyeid is hirtelen megol-
dást nyernek. Az életed minden területén különösen jól mennek most a 
dolgaid. Találkozhatsz törpenövésű emberrel. Ez is jó lehet most neked. 

    Ha a béka nagy és hangosan brekeg az álmodban, akkor a fantáziád 
nem ismer határokat! Ha kicsi, zöld, és a tenyeredben tartod, és érzed a 
hűvös, nyálkás tapintását, akkor veszélyes szerencse érhet!



Békanyál
Állóvíz tetején zöld nyálka.
Fejfájást jelez ez a janta, könnyű betegség előfutára lehet. A janta még 

álmodozást is jelez, amit most nagyon nyitottan mondasz el. Álmaid me-
sélése nagy örömmel tölthet el.

Bekecs
Rövid, prémes télikabát.
A házad, a kerted, és a lakásod különösen fontos számodra. Most nagyon 

jól érezheted magad otthon. Végezd el azokat a feladatokat, amelyek már 
régóta várnak rád! Most mindennek a végére tudsz érni úgy, hogy azt 
élvezettel teszed.

Béklyó
Eszköz, amivel embert, állatot megkötnek.
Valaki vigyázza lépteidet. Most bátran élheted napjaidat, mert állandó 

vigyázó felügyelet alatt vagy, de úgy, hogy ezt te nem veszed észre.

Bél
Embernek, állatnak, fának, növénynek, termésnek, mint például a dió, 

sült tésztának, ceruzának, és a világítóeszköz kanóca is.
Nem tudod elérni azt, amit szeretnél. Ha még sikerülne is, akkor sem 

érzel elégedettséget.    
Postás hivatalos levelet hozhat. Ez az időszak inspirál a következő fela-

datok megoldására.

Béles
Hajtogatott tészta sütve
Régen látott, hallott rokon ad magáról hírt. Tanácsodat kérheti, és miután 

segítettél, hosszú ideig megint nem fog keresni.

Bélés
Ruhát bélelő anyag, építmény, tartály, kémény belső védőburkolata.
Valaki nagyon kíváncsi az ügyeidre. Egyelőre nincs semmi egyéb szán-

déka, de ez megváltozhat. Vagy felfeded előtte a titkaidat, vagy rejtsd el 
jobban!

Bélgáz
Belekben képződő gáz.
Túllicitálnak, lekiabálhatnak. Kutyád engedelmetlen lehet. Érdekes módon,  



te mégis meg vagy elégedve magaddal. Tulajdonképpen igazad van, hiszen 
ez a lényeg.

Bélyeg
Rajzzal díszített, rendszerint fogazott szélű, enyvezett hátú kis papírlap.
Utazás. A janta rövid, de nagyon kellemes utazás jelét adja neked. 

Bélyegző
Az az eszköz, amellyel pecsétet, bélyeget ütnek valamire!
A janta jele: fejed fölött pálcát törhetnek. Gondold végig ügyeidet, mert 

a döntést most még befolyásolhatod. A megmérettetésed végeredménye 
akármi is lehet. A janta jele a befolyásolást hangsúlyozza ki. Most ne várj 
hátradőlten! Menj, intézkedj, mutasd meg magad! Ha ügyes vagy, a siker 
nem marad el!

Bendő

A kérődző emlősök összetett gyomrának első része.
Sírig tartó hűség. Párod, bizton állíthatod, hogy hűséges hozzád.

Bendzsó 

Hosszú nyakú pengetős hangszer.
Lesik minden szavadat, a figyelem központjában állsz. Ha ügyes vagy, 

akkor most könnyen meggyőzheted a környezetedet!

Bérc

Magasba meredő hegycsúcs.
Kihallgathatnak, kifigyelhetnek. Ha álmodban a hegycsúcsról kiáltasz, 

akkor gyermeked, szeretted nem hiszi el a figyelmeztetésedet. 

Berek

Bokros, cserjés, nádas hely.
Vihar söpörhet el feletted. Te csak szemlélője vagy ennek, téged leg-

feljebb a szele érint. Ha a janta vizes, vizenyős, akkor apró kellemetlenség 
is érhet. Ennek a bosszúságnak nagyobb figyelmet fordítasz, mint amit az 
életedben jelent.

Bérenc

Anyagi előnyökért aljas cselekedeteket is elvégző személy.
    Pozíciód erősödik. Ez a janta a helyzeted stabilizálódásán kívül többet 

is jelezhet.



Béres

Bérért végez mezőgazdasági munkát.
Átmeneti szomorúság. Fedezd fel a kis örömöket! Ha a janta jele elér, 

akkor az segít.

Bérgyilkos

Felbérelhető orgyilkos.
Általában gazdagságot jelezhet. Ha a janta, akit álmodban látsz, kabát-

ban van, akkor tartalékjaid jól jövedelmeznek. Ha netán félig, vagy jobban 
meztelen lenne, akkor onnan jön a gazdagság, ahonnan nem is merted 
gondolni. Ha a jantát csizmában, vagy avíttas cipőben látod, akkor örökség 
esik rád.

Bérlő

Valamit, többnyire ingatlant bérben használó személy.
Vásárlás. Ha álmodban a janta magas és jóképű, akkor most olyat fogsz 

venni, amit hosszú ideig leszel kénytelen használni. Ha alacsony és kopasz, 
akkor addig cserélgeted, amíg meg nem unod.

Bestia.

Fenevad, komisz, önző nő.
Lelked megtisztul. Mára teljesen tisztán látsz mindent, és úgy érzed, új 

lappal kezdhetsz hozzá az életed folytatásához.

Beteg

Valamilyen betegségben szenvedő ember.
Lelki problémáid megoldódnak. Ha álmodban egyszerre több beteget 

látsz, akkor környezetedből valaki bocsánatot kérhet. Ha a beteg csak ál-
lítja magáról, hogy beteg, de te tudod, hogy nem, akkor a janta azt a 
különleges jelet adhatja, hogy, ha nem vigyázol, hamarosan újabb lelki 
„defektet” szerezhetsz magadnak.

Betlehem

A betlehemi istállót a bibliai alakokkal együtt kicsinyítetten ábrázoló fa- 
vagy papíralkotmány, Jézus születésének történetét bemutató karácsonyi 
népi játék.

Egy kellemetlen ember veszekedést provokálhat veled. Ne engedd! Kerüld 
ki, és őrizd meg a lelki békédet! 



Betű

Beszédhang írott jele.
Ismeretlen területet csodálsz. Fedezd fel, nagy élményben lesz részed! 

Beton

Homok, kavics, cement és víz keveréke.
Változás. Hosszú időre megváltozhat az életed. Ezt te idézed elő, nem 

mások: következésképpen csak jó lehet, igaz?

Betyár

Útonálló, fosztogató, szegénylegény.
Evést-ivást jelezhet a janta. Ez alkalommal bátran nyúlhatsz a kanalad-

hoz és a poharadhoz, mert nem valószínű, hogy utólag megbánod.

Bibircsók

Szemölcshöz hasonló, puha kinövés.
Észreveszed az ellenségeidet. Most bátran hallgass a belső hangodra! Az 

összes, számodra nem építő ember, fennmarad az értékrended rostáján.

Biblia

A keresztény vallás szent könyve.
Ha álmodban látod a jantát, akkor feltétlenül menj a templomba, és kér-

dezd meg önmagadtól, hogy mit kell tenned. Tudni fogod a választ.     

    

Bicepsz

Behajlított felső kar izma.
Most feltűnést fogsz kelteni a viselkedésed miatt, vagy egyszerűen az 

öltözködésed okán, pedig, te úgy gondolod, semmit sem változtattál 
magadon. Ezen felül te is furcsa emberrel találkozhatsz. A környezetedben 
erősödik a deviancia.

Bicska

Behajtható pengéjű kés.
Mulatozás, szórakoztató zene hallgatása. Ha most társaságba keveredsz, 

akkor különösen jól érezheted magad. Új barátokra, barátnőkre találhatsz. 
Ha netán kicsit többet iszol a kelleténél, akkor sem fog nagyon megártani.



Bidé
Altest mosására való mosdó.
A janta jelentése az, hogy mögötted csak olyan emberek vannak, akik-

ben megbízhatsz. 

Bifsztek
Marhabélszínből készült étel.
Visszavonhatatlanul az adott helyzethez való változás. Szinte észre sem 

vetted, és magától értetődő módon megváltozott, megváltoztál. Ez így 
jobb, pontosabban helyesebb lett. A janta erős harmóniát is jelezhet, ami 
az előzőből fakad.

Bika
Szarvasmarha, vagy vadon élő nagyobb kérődző állat hímje, például: 

szarvasbika.
Tétovaság, kiszámíthatatlanság. A janta felhívja figyelmedet a tanácsta-

lanságodra. Ez most nem a gondolkozás ideje és szabadsága, mint ahogy 
ezt magaddal esetleg el akarod hitetni, hanem a tétovaságé. Ha ezzel 
szembesülsz, akkor képes vagy változtatni rajta. Ennek kapcsán te, és a 
környezeted is hajlamos lehet a kiszámíthatatlanságra. 

Óvakodj a nagy fordulatokkal járó, hirtelen döntésektől! Számíts arra, 
hogy ilyen a környezetedben is előfordulhat!

Biliárd
Golyókkal és dákóval asztalon játszott játék.
Köd ereszkedhet a szemed elé, és csak a hallásodra számíthatsz. Ezt 

elsősorban virtuálisan jelzi neked a janta. Figyelj a belső hangokra, azok 
most az igazat jelzik!

Bilincs
Kézre, vagy lábra csatolt fémpánt.
Szabadulni akarsz a múltból valamitől, vagy valakitől! Nagy szükségét 

érzed annak, hogy elfelejts, kitörölj valamit! Sokszor, vagy állandóan az 
eszedben van, és nem sikerül szabadulnod tőle. Nézz előre! Válassz izgal-
mas jövőt! Ez elhomályosítja, bármi is volt a múltban!

Billentyű
Lenyomható, eredeti helyére visszaugró kis szerkezet.
Apró döntésed nagy örömet, vagy súlyos problémákat okozhat. A janta 

arra hívja fel a figyelmedet, hogy a lényeg a részletekben rejlik. Ez egy 
nagyon fontos jel, érdemes nagy figyelmet fordítanod rá!



Billog

Állatra sütött bélyeg, bélyegzővas.
Vagyonod egy részének lába kelhet. Ellenőrizd át a papírjaidat, a hivatalos 

helyek nyilvántartásait az esetleges vagyonodról. Előfordulhat, hogy ezzel 
most kárt előzöl meg. A janta azt is jelezheti, hogy akik megismernek, 
azok soha nem fognak elfelejteni. A vagyonodra vonatkozóan: ha netán 
kár érne, utánajárással visszaszerezheted. A jel – általában véve is – kariz-
matikus személyre vall. 

Bimbó

A rügynél nagyobb képződmény, amiből virág lesz. Emlőbimbó.
Ígéret. Most olyan ígéretet kaphatsz, ami teljesülni fog, de te is kellesz 

hozzá.

Birka

Juh.
A janta a biztonság jelét mutatja. Nincs semmitől sem félnivalód! Bátran, 

bárhová mehetsz, intézheted a dolgodat, a janta biztonságot ígér! Ha több 
birkát látsz álmodban, akkor az üzleti életben még szerencse is érhet. Ha 
csak egyedül van a janta, akkor véletlenül se kockáztass!

Bíró

Igazságszolgáltatásban ítéletet hozó személy, sportversenyeken 
játékvezető.

Nem hallod meg a számodra fontos dolgokat, a lényeget. A janta a jelével 
felhívja a figyelmedet arra, hogy most könnyen elveszhetsz az élet labirin-
tusában, ha a szirénhangok mögül nem hallod meg, hogy mikor tekerd le 
a fonalat!

Bíróság

Igazságügyi hatóság, testület, valamint ennek hivatali helye, épülete.
Kapcsold ki az érzékszerveidet, csak az eszedre hallgass! Most a legjobb 

barátod a szellemi képességed, és a legnagyobb ellenséged a lelked, az ér-
zelmeid. Ne mérlegelj! Kőkeményen, földhöz ragadtan, mindent az eszed-
del dönts el! 

Birs

Molyhos, halványsárga, illatos, fanyar gyümölcs.
Barátság. Számodra fontos barátoddal találkozhatsz, vagy új barátra ta-

lálhatsz. Ez a janta nagyon jót ígérhet.



Birtok
Tulajdonban lévő nagyobb földdarab.
Szomszédod beléd köthet. Ha van fennálló probléma közöttetek, akkor 

azt ne most akard megoldani, lerendezni! Ebben az időszakban lehetőleg 
kerüld ki az összeütközés lehetőségét!   

Mások szerint a janta barátságot is jelez. Ez a barátság elsősorban 
státuszfüggő, de azért jól működhet.

Bizonylat
Könyvelési tétel irata.
Kíváncsiság. Most nemcsak te lehetsz kíváncsi, de akivel találkozol, majd 

mindenki olyan kérdéseket tehet fel, amit furcsának találhatsz. A janta jele 
csak a kíváncsiságot adja, de annak a kielégítését nem, ezért bármit mon-
dasz, vagy teszel, a túlzott, határnélküli érdeklődés megmarad.

    
Bizsu
Divatékszer.
Általad nagyra becsült embertől ajándékot kaphatsz. Ez az ajándék bármi 

lehet: az is, ha rád mosolyog, vagy egy jót beszélget veled. Ezen felül 
pedig még megannyi változata van a várt, de mégis meglepő ajándéknak.

Blokkolóóra
Bélyegzőóra.
Figyelmedet el akarják terelni valamiről. Mielőtt aláírsz, feltétlenül értel-

mezd az apró betűs részeket! Ne csak olvasd, de értelmezd! Magyaráztasd 
el magadnak, ha valamiben egy kicsi kételyed is van! Addig pedig sem-
minek ne írj alá, míg meg nem győződtél róla, hogy valóban ezt akarod!

Bob
Versenyzésre alkalmas kormányozható szánkó.
A dolgok és személyek fordított szemszögből való nézése. Ne csodálkozz, 

most más szemszögből látnak téged! Ezért vannak ezek a számodra – es-
etenként – értékelhetetlen megjegyzések. Ez olyan, mint amikor dupla 
tükörből nézed önmagadat, és egészen más embert látsz, mint akit meg-
szoktál. Most így vannak veled is! Előnyödre lesz: legalább a teljes embert 
láthatják. 

Bocskor
Szíjjal felerősített kezdetleges lábbeli.
Hízelgő, sima modorú emberrel találkozhatsz. Nem valószínű, hogy kárt, 

vagy bajt tudna okozni, de neked fenntartásaid lehetnek vele szemben.



Bódé

Ideiglenes, deszkából összerakott házikó.
Az évszakhoz képest meleg időt jelez a janta. Ha a bódé sötét színű, ak-

kor kapud zárjának elromlását is jelezheti. Emellett – egyesek szerint –, a 
szerelmet is jelzi ez a janta.

Bodza

Átható illatú, fehér, ernyős virágzatú cserje.
Szexuális vágyad erősödhet. Ha férfi vagy, akkor a női mell kerül szemed 

előterébe, ha pedig nőként álmodsz a jantáról, akkor férfiinget szakíthatsz 
el.

Bogáncs

Kórószerű, szúrós, tapadós termésű gyomnövény.
Vidámság. Ha ezzel a jantával álmodsz, akkor jusson eszedbe az az élet-

érzés, amikor gyermekként ezzel dobáltátok egymást, és beleragadt a 
hajadba, ráragadt a nadrágodra! A janta a gyermeki vidámság érzését 
jelzi neked.

Bogár

Keményszárnyú rovar. 
Öntörvényű, saját útját járó emberrel találkozhatsz. Ez nem tölt el féle-

lemmel, de tiszteletben tartod őt. Ha nem is fordítasz rá nagy figyelmet, a 
találkozás élménye hosszú ideig megmarad a lelkedben.

    

Boglya

Szálas takarmányból rakott kupola alakú rakás.
Ügyeid, életed egy nagy, meleg útvesztő. Jól érezheted magad benne, 

mert a biztonságod mindenképpen megvan. A janta jele ezen felül a tehet-
séget is jelzi. Ha ilyennel álmodsz, vagy számításodnál a boglya jön ki, ak-
kor boldog ember lehetsz. Nem érezteted másokkal, de tudod, hogy eszed 
által több vagy, egy lépéssel mindig mások előtt jársz. Erre mondják, hogy 
vág az eszed, mint a penge. A janta megerősíti benned ezt a tudatot. Le-
het, hogy éppen erre volt szükséged!

Bognár

Kerékgyártó, kisebb faipari munkákat végző mesterember.
Nem hisznek neked. Csak látszat, hogy amit mondasz, elfogadják, és 



igaznak tartanak. Ez azonban ne tévesszen meg! A janta jele szerint most 
bármit is teszel, semmit nem hisznek el neked. Az igazsághoz ennek sem-
mi köze nincs. Ha most megmutatod, hogy konkrétan mi van a kezedben, 
és azt megvizsgálásra, szemlélésre, tapintásra oda is adod, akkor is fon-
dorlatot látnak mögötte.

Bogrács
Tűz fölé akasztható félgömb alakú edény.
Kettős jelentése van a jantának. Ha a bogrács újszerű és kisebb méretű, 

és tűz fölött látod, akkor, ha jól alkalmazkodsz, jól járhatsz, mert nem 
vesznek észre. Ha nagyobb méretű és kormos, akkor szerencsétlenséget 
is jelezhet. Ez csak látszólag elkerülhetetlen. 

Foglakozz többet az egészségeddel, hiszen az egészséged az, ami a 
születésedtől fogva kapott tulajdonod, és ezt nagyrészt csak te tudod el-
herdálni. De – ha elég okos vagy –, meg is tudod tartani! A janta erre hívja 
fel a figyelmedet.

Bohóc
A közönséget mókáival szórakoztató, mulatságos külsejű cirkuszi artista.
Sírni fogsz, bánat érhet. Ha romantikus filmet nézel, vagy ilyen könyvet 

olvasol, akkor eltolhatod a janta jelét a mesevilágba.

Bója
Vízen helyet megjelölő, lehorgonyzott úszó test.
Valamiért ideges leszel, vagy már most is az vagy. Vizsgáld meg ennek 

a valós okát! Tapasztalni fogod, hogy nagyrészt te okozod magadnak az 
egész helyzetet azzal, hogy lényegesen nagyobb jelentőséget tulajdonítasz 
valaminek, mint amit érdemel. Ereszd el magadtól! Ha másként nem megy, 
akkor tudd, tőle semmi nem függ. Egyébként is régi magyar mondás, hogy 
az idegesség nem parasztnak való betegség.   

Bojler
Gázzal, vagy villannyal működő vízmelegítő.
Ügyeid jóra fordulhatnak. Testi kielégülésben lehet részed. A janta jele a 

fizikai lényed felé irányul, személyed e részének biztosíthat örömöket.

Boka
Lábszár és lábfej közötti rész.
A janta figyelmeztet, hogy valamilyen helyzet arra kényszerít, hogy gyor-

san reagálj. Az első gondolat most nem lesz a nyerő. Ha meg tudod állni a 
hirtelen választ, akkor mindenképpen szerencsés lesz a napod. 



Bokor

Közvetlenül a föld fölött elágazó, fás szárú növény.
Gyermeknek biztonság, felnőttnek álmodozás. A janta még régen látott 

ismerős felbukkanását is jelzi. Most hajlamos vagy ügyeidet, életedet kicsit 
szivárvány–hályogon keresztül nézni. Ez nem baj! A janta csak arra figyel-
meztet, hogy tudd, nem minden arany, ami fénylik. De azért a kedved ne 
rontsa el!

Boksa

Szénégetésre előkészített, légmentesen lezárt farakás.
Ráébredsz arra, hogy amit eddig nem megfelelőnek ítéltél meg, az ponto-

san az ellenkezője. A janta azt a jelet adja neked, hogy nem kell az előző – 
akár magunkat, akár másokat érintő –, elmarasztaló ítéletünkhöz ragasz-
kodni! Idővel más megvilágításba kerülnek a dolgaid. Fogadd el bátran, ez 
nem az elveid feladása, hanem a haladás!

Bolha

Élőlényen élősködő, nagyot ugró, vérszívó apró rovar.
A janta jele figyelmeztet, hogy a környezeteddel magadat is elpusztítod. 

Most különösen valamilyen fával, vagy fás szárú növénnyel szemben le-
hetsz döntési helyzetben. Inkább ültess, mint vágj, és ne tudományosan, 
hanem természetesen!

Bolt, üzlet

Kisebb üzleti vállalkozás, illetve kereskedelmi vállalat eladási üzemegy-
sége.

Izgalmas, boldog várakozás. Valaki aprósággal ugyan, de neked nagy 
örömet szerez, amire már előre készülsz.

Bolondokháza

Elmegyógyintézet.
Utazás. A janta rövid utazást jelez, ami hosszabbá is nyúlhat, annyira jól 

érzed magad.

Bolygó

A Nap körül keringő, saját fény nélküli égitest.
Szembekerülhetsz az isteni, vagy az emberi törvényekkel. Erre akkor 

döbbensz rá, amikor szembesítenek vele. Ne keress kiutat, és csak annyira 
védd magad, amennyire a tisztességed engedi! Súlyos következménye nem 
lesz, csak figyelmeztetést kaphatsz.



Bomba

Szilárd burkolattal készített, robbanó töltettel ellátott eszköz.
Minden rossznak van jó oldala is! A janta felhívja a figyelmedet arra, hogy 

a jót keresd, a rosszat pedig hanyagold! Ebben az esetben most új, jobb 
beosztásba kerülhetsz. 

Bonbon

Kis kúp alakú, töltött csokoládé.
Többet vársz valakitől, mint amit kapsz. Ez először némi csalódást okoz, 

de gyorsan túl leszel rajta, mert még így is kedvedre van a dolog.

Bonviván

Jóképű, könnyed modorú, szerelmes (fő) szerepeket alakító énekes 
színész.

Úgy érzed, elfogy körülötted a levegő. Ne feledd, ez csak egy érzés, a 
valóságban nem így van! A környezetedben élők is ugyanezt érzik, még-
sem vesznek róla tudomást. Megfulladni nem fogsz, még virtuálisan sem! 
Kösd le a figyelmedet mással, ne magaddal foglalkozz! 

Bor

Szőlő levéből erjesztett ital.
Boldogság, a teljes harmónia megtalálása. Ha ezzel a jantával álmodsz, 

vagy számításodnál erre találtál rá, akkor nagy, és teljes boldogságban 
lesz részed.

Borbély

Férfifodrász.
    Csecsemős szülőnél egészséges anyatej, másnál, óvakodj a fogakkal 

rendelkező állatoktól! Most a saját háziállatod is egy kicsit kiegyensúlyo-
zatlan lehet.

Boríték

Papírból való négyszögletes tasak.
Titkaid kiderülhetnek. Előtted van, és mégsem gondoltál rá. Van ilyen. 

Készülj fel egy ebből adódó esetleges kellemetlenségre! Megelőzheted, és 
a kezdeményezés tőled indul, ha te lebbented fel a fátylat eddigi titkaidról! 
Ebben az esetben már nem is titok, ami előzőleg benned az volt. Más már 
nem azt látja benne.  



Borjú, vagy bornyú
Szarvasmarha, illetve más nagyobb, kérődző állat kicsinye.
Sok mindent nem tudsz, de nem is akarsz okosabb lenni! A janta jele 

felhívja a figyelmedet, hogyha nem is veszel tudomást a körülötted folyó 
dolgokról, attól azok még később téged is érinthetnek. Ha a mának élsz, 
azt jól teszed, de ha esetleg érdekel a saját jövőd is, akkor változtass a 
hozzáállásodon! Az előző jelenleg jobb, de később kellemetlen lehet neked, 
míg az utóbbi esetben a jelent elronthatod, de a jövőre fel tudsz készülni, 
sőt, befolyásolni is tudod azt!

Boróka
Örökzöld, tűlevelű ciprusféle.
Kiábrándultság. A rosszkedved most előjöhet, de nagyon illékony. Úgy 

eltűnik, hogy észre sem veszed, de aztán megint és megint visszatér, míg 
ki nem alszod magad.

Borona
Fogakkal, tüskékkel ellátott, vontatható talajművelő eszköz.
Csak együtt értek el sikereket! Ez vonatkozik a családodra, a munkahe-

lyedre, a hazádra is. Nem tudsz önállóan cselekedni, mert vagy visszarán-
tanak, vagy ha nem, egyedül mégsem jutsz semmire!

Borostyán
Sötét levelű örökzöld kúszónövény.
Most olyan helyre is bejuthatsz, ahová eddig véletlenül sem merészkedtél. 

Mielőtt megteszed ebbe az irányba a lépéseket, gondold végig, hogy miért 
is kell ez neked? Egyszerű kíváncsiság, vagy esetleg más hajt? Latolgasd a 
következményeket! A janta csak a lehetőséget, mint jelet adja neked, de 
az utána következő történésekre nem ad választ.

Borotva, vagy beretva
Emberi szőrzet tőből való levágására használt eszköz.
„Nincsen öröm üröm nélkül”, szól a mondás. A janta jele most erre hívja 

fel a figyelmedet. Ha az örömet részesíted előnyben, akkor a bánat eltörpül 
mellette.

Bors
Apró, gömb alakú, fekete, csípős ízű fűszer.
Mértékletesség. A janta arra figyelmeztet, hogy mértékkel egyél, igyál, 

játsszál, vagy csinálj bármi mást! Mérték nélkül csak szeretni szabad, an-
nak ugyanis nincs mértékegysége. 



Borsó

Fehér virágú, gömbölyű, zöld magvú hüvelyes növény.
Bármihez nyúlsz, majdnem minden arannyá változik. Most akármi is 

kerül a kezed alá, minden jól megoldódik. Terveid megvalósításában na-
gyot lépsz előre.

Borz

Földalatti üregben élő, hegyes orrú, hosszú sörtés szőrű éjszakai állat.
Magány. Az ember társas lény. A janta figyelmeztet: ha magányosnak 

érzed magad, akkor nem feltétlenül az embertársaid a felelősek ezért, ha-
nem elsősorban te magad! Itt az ideje, hogy változtass ezen!

Boszorkány

Babonában az ördöggel cimboráló, természetfölötti hatalmúnak képzelt 
gonosz asszony.

Férfinak bujaság, asszonynak, elronthatod főztedet. A janta különleges 
jelet adhat neked, hiszen ez egy előjelzés, ezért, ha akarod és figyelmes 
vagy, kiküszöbölheted a rosszat! Semmi nem történik véletlenül! Te is min-
den tudás birtokában vagy, csak nem mindig veszed észre a jeleket. Most 
a janta egy ilyen jelet ad neked.

Bot

Támaszkodásra, ütésre, horgászásra, büntetésre stb. használatos, 1-2 
méter hosszú rúdféle eszköz.

Valahonnan, valakitől segítséged érkezik. Bátran kezdj hozzá ahhoz a 
feladathoz is, aminek most még úgy tűnik, nem tudsz a végére érni, mert 
nagy a valószínűsége annak, hogy közben segítséged fog kerülni. Ez a jan-
ta fontos jelet adhat, hiszen a segítség mindig jókor jön, de most valóban 
akkor érkezik, amikor a legjobban kell.

Bóvli

Silány áru, selejtes tömegcikk.
Valakivel örömben lesz részed, de már az öröm érzése alatt tudod, hogy 

ezért nagy árat kell fizetned. A janta jele lehetőséget ad arra, hogy ki-
kerüld ezt a magad állította csapdát.

Boy

Kifutó, küldönc, liftkezelő (szállodai) fiú.
Szembesülés önmagaddal. Valaki, vagy valamilyen szituáció kapcsán ön-

magaddal találod magad szemben. Elbizonytalanodhatsz. Te többet, jobbat 



gondoltál. Készülj fel erre a kihívásra, nincs okod kételkedni! Ez a janta az 
önmegismerés egyik jele.

Bödön
Zsír otthoni tárolására használatos nagyobb, zománcozott fedeles edény.
Ha nem vigyázol, slamasztikába kerülhetsz! Óvatosan nyúlj ügyekhez, 

dolgokhoz, mert ha el is engeded, hozzád ragadhat valami olyan, aminek 
később nem fogsz örülni!

Bögöly
A házi légynél nagyobb, fájdalmas csípésű vérszívó légy.
Meleg vizes fürdőzést jelez a janta, ami társulhat erős szexualitással is. 

A bögöly a különleges álmok közé tartozik. Ez elsősorban abban nyilvánul 
meg, hogy szinte prófécia-szerűen előre jelzi a kikerülhetetlent. Tapasztal-
ni fogod, ha ma nem is tudsz elmenni meleg vizes fürdőbe, akkor is sokat 
fogsz a fürdőkádadban üldögélni, a szexuális vágyadat pedig nem tudod 
kordában tartani.

Bögre
Egyfülű hasas, például tej ivására használatos pohár.
Még ha apró egészségügyi problémád van, akkor is biztonságos, szeretet-

tel teli otthon vesz körül. Irigyelni való helyzeted van! Örvendj neki, még 
akkor is, ha sokszor ennek az ellenkezőjét tennéd.

Bölcső
Csecsemőnek ív alakú talpra szerelt ringatható ágyacskája.
Agresszív ösztönök uralkodhatnak el rajtad, fékezd magad! Ma feltétlenül 

számolj el legalább háromszor tízig, mielőtt bármit tennél! Ez mindenkép-
pen többszörösen megtérül. A janta jele figyelmeztetés, amivel, ha ügye-
sen élsz, napjaidat kiszámíthatóbbá teheted!

Bölény
Vadon élő, barna szőrű, széles homlokú európai, illetve észak-amerikai 

szarvasmarhaféle.
Áldozat nélkül nincs győzelem, a janta ezt a jelet adja most neked. Arra 

azért vigyáznod kell, hogy az árat lehetőleg te határozd meg! Ebben az 
esetben már nem is áldozatról beszélünk, igaz?     

Bőr
Az ember és az állatok testét külső rétegként borító szövetek összessége, 

lenyúzott és kikészített állatbőr.



Most lehetőséged nyílik arra, hogy az ügyek, a dolgok mélyére nézzél. 
Erre késztetésed is van, de ha meg tudod oldani, ne tedd! Tanulságosnak 
látszó történetekkel találkozhatsz, de többnyire nem fog tetszeni, és a ked-
vedet is szegheti. Még az is elképzelhető, hogy ezután másként, másnak 
fogod látni még azokat is, akik pedig az egészről nem tehetnek.

Bőrönd

Bőrből, vulkánfíberből, vagy bármi másból készített utazótáska.
Rád találnak. Ha eddig távol tartottad magadtól, akkor ez most megvál-

tozhat. Megtalált és elért. A janta még azt is jelezheti, hogy valaki titkos 
fiókodban, szekrényedben, tárcádban kutakodik.

Börtön

Szándékos bűntettért szabadságvesztésre ítéltek fogva tartására épített 
intézmény.

Levél formájában hírt kaphatsz. Az értesítés váratlan, és bármi lehetsé-
ges. Ha számodra nem megfelelő, akkor van megoldás, de azt ki kell várni. 
Ha pedig örülsz a hírnek, akkor tudd, köszönettel tartozol valakinek! 

Brácsa

Mélyhegedű.
A beosztottad, a szolgád, az irányításod alá tartozó ember a segítséged-

re számít. A janta jele arra hívja fel a figyelmedet, hogy ne higgy a sza-
badkozásának, nem gondolja komolyan, amikor felajánlod a segítségedet 
emberednek. Nem akar terhelni, ezért várja ez alkalommal az önzetlen 
segítségedet. Nélküled nem tudja megoldani a problémáját. A döntés a 
te kezedben van. A janta arra nem ad választ, hogy mit tegyél, csak arra, 
hogy mit várnak tőled.

Bricska

Magas, négykerekű, négyüléses, könnyű lovas kocsi.
Befolyásos ember vissza akar élni a jóhiszeműségeddel. Ez alkalommal 

óvatosan tárgyalj olyan emberekkel, akik nagyobb beosztásban vannak, 
mint te. Ne is próbálkozz azzal, hogy kitaláld esetleges hátsó gondolatai-
kat! Jobban teszed, ha semlegesen hallgatsz, és végzed a munkádat, ebből 
lehet a legkisebb baj!

Briliáns

Különlegesen csiszolt, erős fényű gyémánt.
A janta jele arra hívja fel a figyelmedet, hogy most úgy járhatsz, mint 



az ablaküveg a napfényben: minden meglátszik rajta. Az is, ha csillog, 
fényes és tiszta, meg az is, ha poros, vagy esőverte. Bátran viseld! A sze-
mélyiséged jelei most teljesen leplezetlenül jelennek meg. Ha briliánssal 
álmodsz, az mindenképpen előnyödre válhat.

Bronz

Réz és ón ötvözete.
Bizalmad hirtelen összeomolhat, de mégis megpróbálod összerakni, mert 

ragaszkodsz hozzá. Különleges és összetett jelzést ad a janta. Egyrészt 
valaki, akiben eddig teljes mértékben megbíztál, akaratán kívül elveszti 
előtted bizalmát. Az „akaratán kívülön” van a hangsúly, hiszen te ruháztad 
fel olyan tulajdonságokkal, aminek ő nem volt birtokában, ezért történt az, 
ami. Így aztán úgy érzed, kicsit megváltozva ugyan, de ismét össze kell, 
hogy rakjad magatokat!

Brosúra

Rövid, politikai tartalmú kiadvány.
Belső feszültségek vannak benned. Menj és edz, vagy fuss, ússzál egy jó 

nagyot! Felszabadulsz, és nagyszerűen fogod érezni magad.

Buborék

Lég–, vagy szappanbuborék. Röpke, múló jelenség.
Tele vagy tervekkel, de sajnos csak minden századikból lesz valami. Azért 

ne csüggedj, mert a tervezés jelenti most az igazán nagy élvezetet. A janta 
szellemileg boldog érzést jelez neked.

Budoár

Női öltözőszoba.
Lezárt boríték kerül eléd, amit úgy érzel, ki kell bontanod. Ne tedd! Titkot 

őriz, amihez neked most nincs közöd. A janta, a borítékba zárt titokkal való 
találkozást jelzi neked.

Búgócsiga

Pörgetve búgó hangot adó, belül üres pörgettyűszerű játékszer.
Valami, vagy valaki minden figyelmedet leköti. A janta figyelmeztet, hogy 

más dolgok is vannak a világon, ezért vond ki magad ebből az esetleg már 
káros szenvedélyből! Az nem megcsalás, ha a világ színességét is ész-
reveszed!



Bugyi

Nők, illetve gyermekek nadrágszerű alsóneműje.
Fiatalos életerő, kíváncsiság. A janta nem magával az anyagával, a fazon-

jával adja a jelet, hanem a takarásával. Már gyermekkorban a gondolat is 
izgalommal tölti el a bugyi tulajdonosát, hogy mi lehet a janta alatt, ezért 
a sajátját is vizsgálja, majd egyre többet a másét. Az egészséges, életerős 
felnőtt nők is szívesen válogatnak közöttük. Vásárláskor az egyik legnehe-
zebb döntés, hogy melyiket vegyem. A végén – a sok meddő próbálkozás 
után –a megszokott, kipróbált fazon jön megint előtérbe, ezért a janta a 
hagyománytisztelet jelét is adhatja.

Bugyogó

Bő, hosszú szárú női alsónemű.
Bármennyire is igyekszel, a lelkét nem kaphatod meg. A janta fellebbenti 

előtted azt, ami már régóta foglalkoztat, és választ ad a fel nem tett kér-
désedre. Mindent megkapsz, és mégis úgy érzed, valami hiányzik. Ne csak 
férfira, nőre gondolj! Ez lehet munka, feladat is, vagy éppen gyermeki, 
szülői kapcsolat. 

Látszólag minden jól megy, minden a lábad előtt hever. Úgy alakulnak a 
dolgok, ahogy azt jókedvedben eltervezted, de valami mégsem stimmel. 
Ez a másik lelkének a hiánya, a munkáddal való teljes érzelmi azonosulás 
elmaradása. Ezen változtatni most nem tudsz! Vagy belejössz, vagy abba-
hagyod! Ha az utóbbit teszed, akkor az tisztességgel történjen!

Bumeráng

Keményfából készített görbe hajítófegyver, amely kellő szögben történő 
eldobása után visszarepül az elhajítóhoz.

Elküldenek, de nem akarják, hogy elmenj! Ez nálad is fennállhat, ha va-
lakivel most szakítani akarsz. A janta jele egy nagyon érdekes emberi szi-
tuációra hívja fel a figyelmedet. Úgy érzed, vagy éppen veled szemben 
érzik úgy, hogy meg kell tenni a látszólag elkerülhetetlent, aztán meg azon 
drukkolsz, vagy drukkol, hogy végül is ez ne történjen meg! 

A janta arra figyelmeztet, hogy mindkettőtök felelőssége, hogy milyen 
távolságig mentek el ebben a veszélyes játékban.

Bunda

Állat sűrű szőrzete, prémje.
Rejtőzködés. Rosszul gondolod – jelzi a janta –, hogyha elbújsz, vagy el-

takarod magad, akkor mássá válsz, esetleg megváltozol! A személyiséged 
az életed folyamán tökéletesedik, mindig tisztább lesz, mint a kút vize, 



amiből rendszeresen mernek. De bármit teszel, alapvetően nem tudsz 
megváltozni! Ha ideig-óráig el is hiteted a környezeteddel, hogy akit lát-
nak, az már nem az, aki volt, a következő pillanatban megint felszínre tör 
a saját éned. 

A mostani rejtőzködésed csak egy játéknak tudható be. Játssz vele, de 
mindez csak ennyi, és nem több!

Bungaló

Verandás, kicsi, többnyire fából készült nyári lak.
Életre szóló élmény. A janta jele előre felhívja a figyelmedet, hogy az 

elkövetkezendő napokban olyan élményben lehet részed, ami örökre meg-
marad. Ez az élmény jó érzéssel tölti el a lelkedet. Olyan, mint nyári for-
róságban az árnyékban, amikor elnézed a legyek dongását: önfeledten 
élvezik az árnyékos, mozdulatlan levegőjű meleget. Nem gondolnak a hol-
napra, de még a jelenre sem, pedig a pók szintén ott szövögeti a hálóját. 
Te is így éld meg ezt az időszakot!

Bunker

Betonból épített földalatti erődítmény.
Bátorságod próbára teszed, és szerencséd is van. Most abba a helyzetbe 

kerülhetsz, amikor saját elhatározásodból csinálsz olyat, amivel bátorsá-
godat teszed próbára. Nem veszed figyelembe, hogy a rajtad kívül állók 
felé – anélkül, hogy azok tudnának róla –, a védtelen hátadat mutatod. 
Fennáll annak a veszélye, hogy véletlenül kárt okozhatnak neked, de sze-
rencséd lesz, mert nem teszik. 

Bunkó

Botnak vastagra, gömbölyűre kiszélesedő vége.
Próbálhatod így is, meg úgy is, de rájössz, hogy csak egyféleképpen le-

het. Mindennek és mindenkinek megvan a másik fele, a hozzá illeszkedője, 
a valója. A janta ezt a felismerést hozza most, de nem jelenti azt, hogy ezt 
most már örökre meg is tanulod. Mindenesetre élvezetes időszakod lesz, 
hiszen a felismerés mindig örömmel jár, még ha pillanatnyilag – esetleg – 
nem is látszik annyira jónak.

Burgonya

Gumójáért termesztett kapásnövény.
Jó színészi képességekkel rendelkező emberrel találkozhatsz. Amit tesz, 

amit mond, ahogy csinálja, élvezni fogod. El is hihetsz neki mindent, de 
csak addig, amíg ott van, utána csupán egy jó történetként maradjon meg 
benned ez a találkozás.



Busz

Autóbusz.
Különc embert akarsz rávenni arra, hogy veled tartson. Most csoportban 

– ez lehet család, vagy munkahelyi csapat –, érzed jól, és biztonságban 
magad. Aki nem így gondolja, azt meg akarod változtatni. Az érvek üt-
köznek, de nem tudjátok meggyőzni egymást. Te így érzed jól magad, ő 
meg azt mondja, neki úgy is jó, nem akar mást. Azért próbálkozz bátran, 
legalább megnyugszol, hogy te mindent megtettél! Ami persze nem így 
van, de nem baj, ha ezt hiszed.

Bútor

Használati jelegű berendezési tárgy, többnyire fából, vagy ahhoz hason-
latos anyagból.

Hangodat elveszítheted. Nem úgy, hogy megnémulsz, hanem úgy járhatsz, 
mintha nem hallanák meg, amit mondasz. A megoldás: próbálkozz más 
módszerrel és másként!

Búvár

Víz alatt megfelelő fölszerelésben munkát, megfigyelést végző szakem-
ber.

Ma olyan emberrel találkozhatsz, akinek a telefonszámát mindenképpen 
mentsd el, mert később szükséged lehet rá!

    
Búza

A legfinomabb kenyérgabonát termő növény.
Élvezetes, sok munka. A janta jele erős életerőre, folyamatos munkára 

hívja fel a figyelmedet. Jó időszakod ez. Minden este jóleső érzésekkel 
kerülsz az ágyadba.

Búzavirág

Búza és rozsvetésekben gyakori kék virágú növény.
Tartós szerelem. 

Buzogány

Rövid nyelű, fémbunkóban végződő, ütésre használt fegyver.
Kocsmai ivászat, ami kártyázással bővülhet. A janta jelzi neked, hogy fér-

fias szórakozásban lehet részed. Ez esetben előfordulhat, hogy nem fogod 
tudni a mértéket.



Büfé

Falatozó.
Pénzedet most alaposan, és nagyon körültekintően oszd be! Ne vegyél 

semmit, ami nem feltétlenül kell!

Bükk

Sima, hamuszürke törzsű, makkot termő erdei fa.
Asztalodra hús kerül. A janta jele felkészít, hogy különleges gasz-

tronómiai élvezetben lehet részed.

Bűvész

Nagy kézügyességű, közönséget szórakoztató személy, artista.
Régi ismerősöd megbánthat. Az ő szemszögéből nem azt az embert látja, 

amilyen vagy, vagy aminek tartod magad. Ne foglalkozz vele! Nem ismer, 
és elhamarkodott az ítélete. Önmagadnak felelj meg, ne másnak, akkor 
fogod jól érezni magad!





c





Cápa

Nagy testű, ragadozó tengeri hal.
Munkahelyeden ármánykodhatnak ellened. Alkalmazkodj a munkatár-

saidhoz, akkor nem érhet meglepetés!

Cár

Önkényuralmi rendszer vezetője, például Oroszországban a cári biroda-
lom alatt.

Mostanában biztosan nem fog tragédia történni a környezetedben, jól fel 
vagy készülve mindenre.

Cecelégy

Az álomkor okozóját terjesztő afrikai légy.
A feléd irányuló energiákat ügyesen elhárítod, amiből előnyöd származik. 

Úgy, mint a teniszpályán. Erős, majdnem kivédhetetlen gyors labdát kapsz, 
amit alig kell megütnöd, az a saját ereje által pontot hoz neked.

Céda

Feslett erkölcsű, ledér nő. 
Ígéret, amit nem tartasz be. Amikor fogadkozol, már akkor tudod, ha 

ezen túl vagy, akkor úgyis kezdődik minden elölről, de ezt nem vallanád be 
még magadnak sem! Hidd csak azt, hogy elhiszi neked az a valaki, pedig 
nem így van!

Cédula

Kisebb papírlap, amire rövid szöveget írhatnak.
Terveid megvalósulása kérdésessé válhat. Most olyan hírt kaphatsz, ami 

miatt esetleg módosítanod kell eddigi elképzelésedet.

Cédrus

A melegebb éghajlatot kedvelő, sudár törzsű fenyőfa.
Megbíznak benned, környezeted abszolút bizalmát élvezed. Ez elsősorban 

nem előnyökkel jár – mint tudod –, hanem felelősséggel, feladatokkal. Az 
egyéni érdeked most egybe eshet a közösséged érdekeivel.

Cefre

Ebből az erjedő gyümölcsből főzik a pálinkát.
„Sok kicsi sokra megy”, szól a közmondás. A janta most ezt a jelet adja 

neked.



Cég

Ipari, kereskedelmi (magán) vállalat.
Ha ezzel a jantával álmodsz, akkor valamiért félelem van benned. Keresd 

az okát! Ha megtalálod, kiderül, hogy alaptalan volt a félelmed. A janta 
ez alkalommal a cselekményt gátló, felesleges félelem megszüntetésének 
fontosságára adja a jelet.

Cékla

Céklarépa gyökere.
Kulináris örömöket jelez a janta, különös figyelemmel a sült kacsára és a 

kacsamájra.

Celofán

Átlátszó műanyag hártya.
Apró, édes örömök érhetnek. Legjobban ahhoz lehet hasonlítani, mint 

amikor a cseresznyefáról egyenként szedegeted le a gyümölcsöt, amit 
azonnal, folyamatosan fogyasztasz. Látszólag mindegyik egyforma, mégis, 
ahogy meglátod és leszeded a következőt, az mindig más és más örömet 
hoz. Valami ilyenben lesz most részed.

Cement

Porszerű építőipari kötőanyag.
Tenyered, lábad megfájdulhat. Nem kell azonnal orvoshoz szaladnod, 

mert rövid időn belül elmúlhat. Egyébként is, tudtad előre, hogy ez fog 
történni.

Centrifuga

Centrifugális erő elvén működő berendezés.
Mókás vészhelyzetbe kerülhetsz, amiből csak segítséggel tudsz kijönni.

Cérna

Több szál összesodrásával készült vékony fonal.
Törődj többet az egészségeddel! A janta jele figyelmeztet, ha egészsége-

det elveszíted, nehezen, vagy egyáltalán nem kaphatod vissza. Könnyen 
elkótyavetyélheted, de utána már soha nem lesz olyan, mint volt!

Ceruza

Fába, vagy egyéb csavaros tokba foglalt grafit–, esetleg színes festékru-
dacskából álló író– és rajzolóeszköz.



Nagyszerű emberekkel találkozol, esetleg hosszan csókolódzol. A janta 
jele mindenképpen kellemes időszakot jelezhet számodra.

Cica

Fiatal macska.
Buja gondolataidat tartsd kordában! Ha több cicát látsz álmodban, ak-

kor munkahelyeden hiába kelleted magad, nem veszik észre! Ha ezek a 
cicák nagyon színesek, akkor fantáziád erősen működik. Próbáld most ezt 
kihasználni a mindennapi tevékenységedben, hiszen a kreativitásod hihet-
etlenül jó!

Cickány

Egérszerű, hegyes orrú rovarevő állat.
Kedveskedned kell, hogy elfogadjanak. A janta azt jelzi, hogy olyan hely-

zetbe kerülhetsz, amikor ahhoz, hogy személyes tulajdonságaidat, vagy 
terveidet elfogadják, az elveiddel ellentétben kell esetleg udvarolgatnod.

Cigány

Sötétes bőrű, sötét hajú, indiai eredetű nép.
Mindennek ára van! A janta azt a jelet adja, hogy egyszer mindennek 

meg kell fizetned az árát. Most nagy valószínűséggel arra ébreszt rá, hogy 
vagy így, vagy úgy, de megszolgáltad a számodra kellemeset, de a kel-
lemetlen is. 

    Különleges időszakot jelez az álmod, hiszen vagy azért lehetsz boldog, 
mert jó dolgok történnek veled, vagy azért, mert ugyan most nem annyira 
jó, de ezután már biztosan az lesz. Élj a mának, vagy vess azért, hogy hol-
nap élni tudj, jelzi a janta!

Cigaretta

Szálakra vágott dohányból vékony papírhüvelybe töltött dohányzási cikk.
Befelé fordultság. Igazad van! Az élet múlandó, nincs szép, aminél ne 

lenne még szebb, és nincs olyan rossz, amit ne lehetne kicsit könnyebbé 
tenni! Az élet mindegyik érzésen túltesz, hiszen elmúlik egyszer. De az is 
lehet, ez csak egy pillanatnyi érzés, ami nincs is ellenedre.   

Ha cigarettával álmodsz, akár úgy, hogy te szívod, akár úgy, hogy má-
sokat látsz cigarettázni, a felébredésed nagyon jó lesz. Tapasztalni fogod, 
hogy belső boldogságod nem ismer határokat. Erre a boldogságra lehet, 
már szükséged is volt.



Ciklámen

Illatos lila virágú, gumós növény.
Ma egy érzékeny emberrel kapcsolatban tehetsz olyat, amit később meg-

bánsz. A janta különösen érzékeny emberrel való találkozást jelez neked, 
akinek – sajnos –, elfelejted figyelembe venni a sebezhetőségét. Ha időben 
felkészülsz, kikerülheted a „porcelán boltot”!

Ciklon

Viharos forgószél, orkán.
Tele vagy energiával, nincs lehetetlen feladat előtted! A semmiből is 

képes vagy „aranyat” csinálni!

Cikória

Ennek a gyökértörzséből készítik a kávépótlót.
Nem várt helyen igazi gyöngyszemre akadhatsz. A janta különleges felfe-

dezés jelét adja. Nagy örömben lehet részed!

Cilinder

Magas, henger alakú, lapos tetejű kalap.
Ne higgy a szemednek, most feltétlenül az eszedet használd! Sok olyan 

dologra jöhetsz rá, ami elősegítheti életed folyását. Ez a janta megbúj-
va jöhet elő az álmodban. Úgy, mintha ott sem lenne. Ezért is fontos az 
üzenete – ha mégis emlékszel rá, vagy a számolásod során ráakadsz –, 
hiszen sok mindenre rávilágít.

Cimbalom

Asztalszerű húros ütőhangszer.
Jól gondold meg, hogyan nyúlsz valamihez, vagy valakihez. Van, akit 

simogatni, van, akit becézgetni, és van olyan is, amit paskolgatni kell, és 
még számtalan formája van az érzelmek kifejezésének. A janta jele figy-
elmeztet. Mielőtt bármit teszel, gondold meg, milyen közeledési formát 
választasz, esetleg hogyan kelletted magad! Ma különleges emberrel ta-
lálkozhatsz, és ez – esetleg –, furcsának tűnő cselekedetet követelhet.

Címer

Pajzs formájú, valamely közösség megkülönböztetésére használatos 
színes jelvény.

Borotvaélen kell járnod ahhoz, hogy elérd a céljaidat! Most nagyon figyel-
mesnek kell lenned, mert könnyen lehet ellenségeskedés a vetélkedésből, 
vagy könnyen lehet bűnözés az ügyeskedésből! Más lehetőséged nincs, 



nem tudod megkerülni az úgynevezett borotvaélet. De nagy figyelemmel, 
a szabályok és az elvek betartásával sikeres lehetsz!

Cincér

Hosszú csápú, karcsú testű erdei bogár.   
Biztosan állsz a lábadon, sokan felnéznek rád. Ez a janta az egyik legjobb 

jelzést adhatja neked. Tekintélyes, és tiszteletreméltó vezetője lehetsz va-
lamilyen csoportnak. Döntéseidet úgy hozod meg, hogy belső szenzorjaid-
dal tudod, kiknek kell előtte kikérni a véleményét. Ez annyira jól sikerül, 
hogy, vagy már most sikeres szériában vagy, vagy később kerülsz abba.

Cinege

Általában sötét, vagy kék színű, kisebb, hasznos madár.
Szeretteid örömet szerezhetnek. Nem számítasz rá, de mégsem ér 

meglepetésként. Személyedet belső boldogság tölti ki. Most semmi nincs, 
ami ezt elronthatná.

Cintányér

Két tányér alakú rézkorongból álló ütőhangszer.
Valaki felhívja a figyelmedet arra, amit már te is sejtettél, de nem 

gondoltad, hogy ez ennyire fontos. Ha ez esetleg kellemetlen neked, 
megelőzheted: gondold végig ügyeidet, nézd meg az álmodban előforduló 
más jantákat, azok jelentését, és máris rájössz arra, hogy mire kell na-
gyobb gondot fordítanod!

Cipész

Cipő készítésével és javításával foglalkozó iparos.
Olyan ember van a környezetedben, aki nagyfokú alkalmazkodása mel-

lett rövid időn belül első irányítóvá válhat, s mindezt úgy teszi, hogy nem 
látszik ugyan, de mégis tőle függ minden. Ha ez tetszik neked, akkor 
hagyd, ha nem, akkor tedd ki a fényre, a világosra! Azt nagyon nem fogja 
szeretni. A janta csak jelez, a megoldás a te kezedben van.

Cipó

Kisebb kerek kenyér.
Ha ügyesen akarod a dolgaidat rendezni, rendben tartani, akkor komp-

letten, minden területre kiterjedően tegyed! Most nem jó módszer a ki-
ragadás, és a szemezgetés! Vagy mindent, vagy semmit, és ez az életed 
teljes területére érvényes! A mértékre viszont ügyelj! A szélsőségek között 
nagyon sok hossz van még.



Cipő

Általában bőrből készült lábbeli, melynek lábfejet körülvevő felsőrésze 
van.

Meggyőződésed, hogy tőled függ sok minden, vagy kis túlzással majd-
nem minden. Ráadásul úgy szeretnél előtérbe kerülni, hogyha akarod, ak-
kor szürkévé váljál. Ebben több hiba is van. Egyrészt csak látszat, hogy te 
vagy a meghatározó, másrészt, ha szem előtt vagy, akkor bizony a szeplők 
jól látszanak.

Cipzár

Villámzár.
Ez a kapcsolat bizony előfordul, hogy fájdalmas. Tanuld meg a másik sze-

mével is látni magadat, akkor esetleg kevesebb lesz az álmatlan éjszakád!

Cirkusz

Többnyire kerek sátorban, vagy épületben működő ügyességi mutatvá-
nyokkal szórakoztató üzem.

Ez esetben nem kidobott pénz a biztosítás. Lehet, hogy nem lesz szük-
séged rá, de mindenképpen nagyobb biztonsággal töltheted hétköznap-
jaidat, ha megfelelő biztosítással, és biztonsággal rendelkezel. Feltétlenül 
ellenőrizd le az ajtódat és az ablakodat, ha elhagyod a házadat, a lakáso-
dat! A janta azt jelzi, hogy veszélyben lehetsz, de természetesen ez nem 
azt jelenti, hogy baj is érhet. Mindenesetre jobb előre felkészülni, mint 
felelőtlen kockázatot vállalni!  

Cirkáló

A csatahajónál kisebb, gyors hadihajó.
Nőnek: kihívóan viselkedsz egy férfival, anélkül, hogy ennek tudatá-

ban lennél. Férfinak: fiatal, vagy fiatalos nő kiszemelt magának, és ezt a 
mozdulataival, a beszédével, és a nézésével értésedre is adja. Ha ezzel a 
jantával álmodsz, akkor vedd figyelembe, hogy csak a kikezdés jelét adja, 
de a fogadtatásról a te hozzáállásod dönt.

Ciszterna

Csapadékvíz összegyűjtésére és tisztítására való medence.
A janta különleges veszélyt jelezhet. Abban különleges, hogy a veszélyt 

te idézheted fel. Úgy tűnik, jó amit teszel, jólesik ez a cselekedet neked, de 
valami oknál fogva most ebből adódóan veszély fenyegethet. Mint amikor 
egy jóleső ételtől elrontod a gyomrodat, vagy éppen kijön a herpeszed, 
esetleg érzékeny kis dudor nő a nyelvedre. De az is ilyen, ha kedveseddel 



játszol, és véletlenül elesel, vagy beleütöd valamibe magad. Tehát, bármi 
ehhez hasonló előfordulhat most veled.

Citadella

Fellegvár.
A pároddal, a szerelmeddel, a szeretteddel közös programot tervez-

hettek. A janta szép időszakot jelez neked. A jó eseményeket megélni 
igazán nagyszerű érzés, de ezeket megtervezni, és a tervezés idejében 
előre átérezni, az a legjobb. Ez alkalommal véletlenül sem tervezel be olyan 
kellemetlen szituációt, ami óhatatlanul is, de előfordulhatna. A tervezés a 
legtisztább desztilláció, és a megvalósítás folyamán bizony előfordulhat, 
hogy kicsit zavarossá válik.

Citera

Lapos, népi pengetős hangszer.
Ma, a szakmádtól eltérő tevékenységbe tartozó hivatásról, munkáról 

kérik ki a véleményedet. Miközben válaszolsz, akkor döbbensz rá arra, 
hogy mennyire, és milyen mélységben ismered az élet e területét is, és 
a környezeted csodálatát is kivívod ezzel. Nagyon meg leszel magaddal 
elégedve. Önbizalmad nem ismer határokat!

Citrom

Sárga héjú, savanyú déligyümölcs.
Nehéz aratást jelez a janta. A gabona elfeküdhet, és a betakarítógé-

pek is nehezen mozoghatnak a földeken. Ha ezzel a jantával álmodsz, ak-
kor időben készülj a hosszú aratásra! Ezt nem csak a tényleges aratásra 
értendő, hanem az élet egyéb területeire is. Használd a fantáziádat!

    
Citromnyomó

A félbevágott citrom levének kicsavarására alkalmas konyhai eszköz.
Előfordulhat, hogy nehezen éled meg ezeket a napokat. Tudod, hogy 

így kell történnie, de mégsem tudod elképzelni, hogy a te segítséged, 
közreműködésed nélkül is meglegyen. Pedig ez az élet rendje. Így van? 
Akkor inkább örvendj neki! Látod, így már lényegesen jobb. Igaz?

Citrompótló

Citrom helyett használatos ízesítő.
Eltántoríthatatlanság. Mész előre a saját magad elképzelt úton, és nem 

érnek el hozzád a környezetedből jövő megjegyzések, pedig előfordulhat, 



hogy megérted azokat, és nem mondanak rosszat. Ez a janta most egy 
tükör. Azt csinálsz vele, amit akarsz, csak szét ne törd!

Cívis

Debreceni módos polgár, vagy maga a város.
Érdekeidnek megfelelően alakul egy eddig semmilyen irányban el nem 

mozdult ügyed:
nagy nyugalom tölthet ezért el. A szemléleted is változhat egy kicsit. Ne 

sikerélményként éld meg, mert ebben az esetben egy idősebb, közeli roko-
nod, vagy jó ismerősöd áll a háttérben. Megköszönnöd sem kell neki, mert 
lehet, ő sem tudja, hogy segített a döntésben.

Cókmók

Mindenféle személyes holmi.
Rég nem látott ismerősöd keres meg. Ha hirtelen nem tudod ki ő, akkor 

se add a tudtára, az első két-három perc után úgyis kiderül. Ha másként 
nem, akkor megmondja. Sem kérni, sem adni nem akar, csak az eszébe 
jutottál. Lelked egy régen becsukott ajtaja kinyílik.

Colstok

Mérővesző.
Dolgod lehet kórházban, vagy rendelőintézetben. Ne halaszd el, minden-

képpen hasznodra lehet!

Cowboy

Észak-amerikai lovas, fegyveres marhapásztor.
Nem találod önmagad. A megfelelni akarásban sokszor már nem tudod, 

ebből az egészből mi, vagy ki vagy te. Ne legyenek kétségeid! Mindegyik 
te vagy, sőt, úgy vagy te, hogy egyik sem hiányozhat belőled. Ha rád fér 
az alkalmazkodás ilyen formája, akkor az a te személyiséged oszthatatlan 
része. Tedd, ami jólesik! Ne mással vitesd el a felelősséget!

Cölöp

Építmények alapozására használt földbe, mederbe vert rúd.
Ez a vállalkozásod, ügyed, olyan, mint egy feneketlen kút. Töltheted, 

toldhatod, soha nem elég. Most már nem tudsz mást csinálni, mint 
kivárod, hogy mi lesz ebből. Próbáld a veszteségeidet minimalizálni! Ami 
nem egyszerű, mert közben meg a tempót mások akarják diktálni. A janta 
egyúttal azt is jelzi, hogy rövid idő múlva a végére érhetsz az ügyednek.



Cövek

Hegyes végű, rövid karó.
Nagyvonalúság, barátság. A janta jelzi, hogy barátod nagyvonalú lesz 

veled. De az is lehet, hogy megelőzöd őt. Jó időszakod ez.

    
Cukor

Cukorrépából, vagy cukornádból készített fehér, kristályos édesítőszer.
Óvatosan az emberi kapcsolatokkal, mert ebben az időszakban nagyon 

törékenyek lehetnek! Ellenszere az elismerés, de ne tartsd vissza magad 
az esetleges hízelgéstől sem. Ha különösebb problémák nélkül megúszod 
ezt az időszakot, akkor később többszörösen megtérül!

Cukorka

Cukorból, ízesítők hozzáadásával gyártott, édesipari készítmény.
Ebben a pillanatban még nem tudod, de nagyon sok idő múlva megbán-

hatod azt, amit most teszel. A megoldás: ez alkalommal – minden cseleke-
deted kapcsán – a távoli jövőre gondolj!

Cukorrépa

A cukorgyártás egyik alapanyagát adó répafajta.
Most olyan termékkel, esetleg emberrel találkozhatsz, ahol a tartalom és 

a forma nincs egymáshoz hangolva. Most a tartalom a lényeg. Ne higgy 
annak, amit látsz! Belül lényegesen több, és számodra elfogadhatóbb van 
benne.

Cukrász

Süteményeket, édességeket készítő szakember.
Élj a mának! Ki tudja mi lesz holnap? Egyáltalán lesz-e még másnap? 

Csak hát ez is olyan, mint minden más, mert közben azt is jelzi a cukrász, 
hogy nincs megállás. Akár hétfő, akár vasárnap, a süteménynek sülnie 
kell! 

Nagyon különleges ez a janta, hiszen azt jelzi, hogy úgy élj a mának, 
hogy közben tudd, egy percre sem állhatsz meg!

Cumi

Csecsemőknek szopogatásra való kis játékszerű kellék.
Erős perverzió. Ha rendszeresen ezzel a jantával álmodsz, akkor igényed 

lehet más hivatás, vagy szakma művelésére. Ha ez csak ritkán fordul elő 
az álmodban, akkor egészséges perverzió is lehet. 



Cumisüveg

Csecsemő táplálására való, cumival ellátott üveg.
Sajnos olyan dolgokkal találkozol, ami vagy meghaladja a lehetőségeidet, 

vagy téged minősítene lejjebb. Nehéz nemet mondanod, de ha most jót 
akarsz, ezt teszed. A „dolgokon” van a hangsúly, mert az akármi, vagy 
akárki is lehet.



cs





Csacsi

Fiatal szamár.    
A janta az elronthatatlan jókedv jelét adja. Ha ezzel álmodsz, akkor izom-

lázad lehet a sok nevetéstől.

Csája

Orosz módra készített tea.
Himbálózás, zötykölődés. Érdemes tágabb értelemben elfogadni ezt az 

előrejelzést, így érdekes élményre tudsz felkészülni.

Csajka

Tábori étkezésre használatos fémedény.
„Kutyaharapást szőrével”, szól a közmondás. Ezt még ki lehet egészíte-

ni azzal, hogy mindennek, és mindenkinek önmaga a legjobb gyógyítója. 
Most véletlenül se csak a kocsmázás utáni másnaposságra gondolj!

Csákány

Fejtésre, bontásra használatos nyeles kéziszerszám.
Könnyebb, ha megtoldod valamilyen módszerrel, mintha magad 

próbálod ebben az állapotban megoldani. A janta jele azt javasolja, hogy 
az erőlködéssel most nem sokra mész, és a kitartásod sem hozza meg a 
kívánt eredményt. Old meg, hogy hosszabbak legyenek a „karjaid”, akkor 
élvezni fogod a helyzetet, mert minden felgyorsul!

Csáklya

Horgas vasheggyel ellátott hosszú rúd.
Kilátástalan helyzetedben segítséged érkezhet. Ezzel előrelépni ugyan 

nem fogsz, de legalább károd sem származik!

Csákó

Magas tetejű, ellenzős katonai sapka.
Valaki meg akar téveszteni, de te azonnal átlátsz rajta. Ha kedved van, 

bátran nevess, nem fog megharagudni! Ez csak egy játékos próbálkozás 
volt a részéről.

Család

A szülők, a gyermekek, és a legközelebbi hozzátartozók közössége.
Ha álmodban családról esik szó, de nem látod együtt őket, akkor túl so-

kat dolgozol, kicsit pihenned kellene. Ha egy számodra ismeretlen családot 



mutatnak be neked, amely sok személyből áll, és már alig várod, hogy a 
megismerkedés végére érj, akkor úgy érzed, hozzátartozóid akadályoznak 
a hivatásod gyakorlásában. 

Ha a saját családodat látod álmodban, akkor a következő napokban 
fordítsatok kiemelten nagy figyelmet magatok, és társaitok testi védel-
mére, különösen a közlekedésre, és a háztartási gépekre! Beteg embert 
lehetőleg most ne látogassatok meg! Ha álmodban családtagoddal a csa-
ládról beszélgetsz, vagy ilyen fotót néztek, akkor olyan nagy öröm érhet, 
amit már vártál. 

Csalamádé
Vegyes savanyúság.
Rendezvényen veszel részt. Tedd, amit a többiek, ne legyél másmilyen, 

mint ők! Ha mégis kénytelen vagy, mert neked kell a szónoknak lenned, 
akkor hangoztasd a hallgatóság, a többiek közé tartozásodat.

Csalán
Szőreivel csípős fájdalmat okozó gyomnövény.
Valaki azt követeli tőled, hogy hajtsd meg előtte a fejedet, ismerd el 

őt többnek, erősebbnek, mint az átlag. Miután tudod, hogy ez nem így 
van, ezért ez nagyon nehezedre esik. Ne csinálj magadnak ebből – az ügy 
súlyánál nagyobb – problémát! Hajts fejet! Legyen boldog! Ő is tudja, te is 
tudod, hogy az egész csak a hatalom gyakorlása. Utána ő fogja rosszabbul 
érezni magát, te meg húzd ki magad, hiszen több lettél. Hülyét csináltál 
belőle, amit most még csak érez, de később már tudni is fogja.

Csali
Csalétek halnak, vadnak.
Biztató ígéretet kaphatsz, életed megváltozhat. Neked kell eldöntened, 

hogy szükségét érzed-e most ennek a változásnak.

Csap
Folyadéknak, gáznak csőből való kieresztését szabályozó szerkezet.
Akárhogyan is kerülgeted, mindig ugyanoda jutsz vissza. A janta ezzel 

szemben nem a hiábavaló, felesleges energiapazarlás jelét adja, hanem 
azt a belülről jövő akaratot, hogy tapasztalj. Hiába jutsz ugyanoda vissza, 
ez az ember egészen más már, mint az előbbi volt.

Csáp
Ízeltlábú állatok fején hosszú, vékony páros érzékszerv.
Jól járd körül, és vizsgáld meg a lehetőségeket, mielőtt döntesz! Ha most 



akarsz tartós fogyasztási cikket, lakást, házat vásárolni, akkor módszere-
sen, lépésről lépésre, kívülről befelé haladva nézz meg mindent, mielőtt 
aláírsz! Nem akarnak átverni, de neked tudnod kell előre, hogy ezt akar-
tad-e.

Csapágy

Általában tengelyeken lévő görgős szerkezet.
Nagyobb a füstje, mint a lángja! Értelmezd mindezt a mostani körülmé-

nyeidre, kapcsolataidra, esetleg valamelyik partneredre!

Csapda

Állatok megfogására alkalmas szerkezet, vagy verem.
Légy figyelemmel arra, hogy az öröm akkor teljes, ha nem csak te, de a 

többiek is boldogok. A janta örömet jelez neked, de ez egyben figyelmez-
tetéssel is jár.

Csapószék

Le-föl hajtható ülőkéjű szék.
A janta jele figyelmeztet: tartsd be a szabályokat, mert a helyzeted bi-

zonytalanná válhat! Furcsa álom és jelzés ez, hiszen nem törvényekről, 
hanem szabályokról szól. A szabályok egy részét te, és ti hoztátok, de ez 
alkalommal most ne hivatkozz Gézára, Szent István apjára, mert nem he-
lyénvaló az általad hozott szabályokat a te kényed-kedved szerint megvál-
toztatni! No persze, csak ha ilyen botorság az eszedbe jutna?!

Csárda

Falun, városon kívüli kocsma, fogadó.
Adrenalin szinted hirtelen emelkedik, és ez jótékony hatással van rád, és 

a környezetedre.  
Egyenruhás embertől olyan hírt hallhatsz, ami felkelti az érdeklődésedet.

Csárdás

Gyors ritmusú magyar zene.
Valaki valamilyen ügy mellett el akar kötelezni. Politikusan térj ki előle! 

Tudod, a legnagyobb biztonságban középen vagy, hiszen innen látod 
a legtöbbet. Lehet, hogy az egyik szélén erdő van, finom vadhússal, a 
másikon meg szőlőskert, a harmadikon gyümölcsös, és így tovább. Az is 
elképzelhető, hogy mire középre ér ez a sok jó, már alig marad belőle, de 
azért te így is ismered az összesnek az ízét. Ez lehet, hogy ellensúlyozza 
a mennyiséget.



Csarnok

Tágas, oszlopos terem.
„Kicsi vagyok, székre állok, onnan nagyot kiáltok!” Hát tegyed! Két-három 

embernél többen úgy sem értik, mit akarsz, de azért ne izgasd magad! 
Majd az a két-három ember is székre áll, aztán az ő hallgatóságuk is. Így 
nemsokára kezdheted az egészet elölről.

Császárkörte

Halványsárga, fűszeres ízű gyümölcs.
Csodálatos együttlét a szerelmeddel. Ha most nincs ilyen, akkor érd be 

az emlékeiddel!

Csat

Öv, cipő, szíj, stb. két részének összekapcsolására való.
Félelmeid vannak. Futnál, de nincs hová. Ha már az álmodban is ez a jan-

ta jön elő, akkor éppen ideje, hogy tudd, nem azt akarod tenni, ami a he-
lyes ebben a helyzetben. Egészen másra való, és másként kell a helyzetet 
felfogni, megoldani. Ha így teszel, akkor felszabadult örömben lesz részed.

Csatár

Némely csapatjátékban a támadósor játékosa.
Érzelmeidet most tartsd talonban, mert egyébként lágynak, gyengének 

tarthatnak. Ebben az időszakban a janta álmodban azt jelzi neked, hogy 
kőkemény racionalitással végezd a dolgodat! Ebben az esetben jól veheted 
az akadályokat!

Csatorna

Mesterséges vízi út, öntözésre használatos ásott árok.
A janta egyrészt figyelmeztet, másrészt biztat. Felhívja a figyelmedet, 

hogy most onnan érhet valami, ahonnan egyáltalán nem számítasz rá, 
pedig a lehetősége eddig is megvolt. Téged pedig arra biztat, hogy nézz 
körül: a kijárt út mellett van egy másik – sőt több –, ami szintén előtted 
van, de eddig nem fordítottál rá figyelmet! Ha ez megtörténik, azonnal 
tudni fogod, hogy mi a dolgod.

Csatorna

Eső, szennyvíz elvezetésére szerelt csőhálózat.
Szőrszál akadhat a torkodon. Ezt természetesen átvitt értelemben 

értsd! Ha már kénytelen voltál odamenni, akkor legalább lehettél volna 
elővigyázatosabb! Védd magad, hogy ne kerüljön idegen anyag a „szádba”!



Csavar

Szerkezeti elemek összekapcsolására alkalmas eszköz.
A janta jele a portád, a munkahelyed, és rokonságod körbejárását, meg-

látogatását jelzi. Kedvedre lesz a tapasztalat.

Csavargó

Állandó lakhely nélküli, munkakerülő, esetleg bűnöző személy.
Valaki – csupán kedvtelésből –, a titkodat fürkészi. A janta ezzel a jellel 

egyúttal megnyugtat, hogy ennek, a hirtelen ijedtségen kívül, más követ-
kezménye, előreláthatólag nem lesz.

Csecsemő

Gyermek egyéves korig.
Félelem. Általában ez a janta nem a kellemes jeleket hordozza. A sors 

útja nem eleve elrendeltetett, csak az eleje és a vége fix. A kettő között 
nagyon sok, és különböző hosszúságú út lehetséges. Ezt vedd figyelembe, 
és keresd a számodra legjobban járhatóakat!

Csempe

Burkolásra használt mázas, égetett lap.
Olyan érzelmi, vagy anyagi problémával állhatsz szemben, amiről már 

azt gondoltad, véglegesen megoldódott. A janta nem csak előrevetíti a 
történet valószínűségét, de megoldást is ad hozzá. Jó volt az eddigi leren-
dezés, de a későbbiekben sem szabad megfeledkezned arról, hogy végső 
megoldás semmire nincs. A problémák legfeljebb csak alszanak. Van olyan, 
ami sokáig, és van, amelyik rövid ideig. Van, ami mélyen, és van olyan is, 
ami éberen. Hogy melyik, milyen? Erre te tudod a választ.         

Csendőr

A csendőrség tagja.
Mindennapi ismerősöd felvág valamire. Ne reagáld le, ezt most pro-

vokációnak szánja! Tégy úgy, mint aki nem vett észre semmit!

Csengő

Csengetéssel vagy berregéssel jelt adó szerkezet.
Úgy járhatsz ebben az időben, mint amikor nagyon reprezentatív helyen, 

a borjúbécsi jóízű evése közben mócsing kerül a fogad alá. Sem lenyelni, 
sem kiköpni nem tudod, mert legalább ketten néznek, hogy ízlik-e, amit 
eszel. Hát, körülbelül ilyen problémát kell most megoldanod!



Csenkesz
Évelő, bokros pázsitfűféle.
Kitartásod, ügyeskedésed meghozta az eredményt. Ebben az időszakban 

– középtávon –sikert ígér az álmod.

Cséphadaró
Rúdból és ütőfából álló, a szemtermés kiverésére való eszköz.
Bőbeszédű férfi, vagy asszony elkápráztat. Ha képes vagy rá, hogy a fi-

gyelmedet irányítsd, akkor fejtsd meg, mit akarhat!

    
Cséplőgép
Szemtermésnek a növényből való kiverésére készített gép.
Megbeszélésen, értekezleten, gyűlésen veszel részt. Számítanak a véle-

ményedre.

Cseppkő
Mésztartalmú csepegő vízből – a jégcsaphoz hasonló alakban – képződő 

kőzet.
Most azt sem tudod, hol áll a fejed! Kapsz meleget és hideget, szárazat 

és nedveset. Úgy elröppen az idő, hogy még enni is majdnem elfelejtesz.

Csepűrágó
Vásári komédiás, esetleg rossz színész, ripacs.
Valaki arra biztat, hogy olyat tegyél, csinálj, amit nem igazán tudsz. Erre 

a jantára azért kell odafigyelni, mert mindamellett nagyon kedvedre van az 
ügy. Mindenesetre az önbizalmad határtalan.

Cserebogár
Kora nyáron megjelenő, vöröses barna, kártékony bogár.
Ez az álmod a szerelem jantája. Ha még nem vagy az, akkor a következő 

álmodig fülig szerelmes leszel. Az is előfordulhat, hogy régen látott, hallott 
szerelmeseddel romantikáztok a múltról.

Cserép
Agyagból formált, kiégetett, vékonyfalú, tetőfedésre használt készítmény.
Most szembesülhetsz egy olyan cselekedeteddel, amiről eddig fogalmad 

sem volt. A janta álmodban jelzi, hogy ennek okán nagy mulatságban le-
het részed. Tehát, egyáltalán nem lesz kellemetlen a szembesülésed az 
önmagad által elkövetett történettel. 



Cserépkályha

Csempéből rakott melegítő berendezés.
Ha túl nagy hévvel végzel most valamit, akkor olyat láthatsz meg, amit 

nem kellene. A janta jele figyelmeztet: csak úgy, mint máskor! Ne engedj 
annak az izgató belső akaratnak, hogy most aztán mindent bele! Ez alka-
lommal, ha nem vagy következetes, akkor nem csak a mélyére láthatsz 
valaminek, de későbbi magatartásodat is kénytelen leszel esetleg megvál-
toztatni.

Cseresznye

Cseresznyefa gyümölcse.
Boldogság van benned és körülötted, pedig lábad sárban, gazban áll-

dogál. Különleges jelet hord ez a janta. Ha cseresznyével álmodsz és az 
piros, vagy annak valamilyen árnyalata, akkor ebben az időszakban ben-
ned egyesül a jó, és a kevésbé az. Ennek az eredménye pedig még jobb 
lesz, annak ellenére, hogy önmagukban nézve esetleg nem azok. Hiába 
tapisgálsz sárban, gazban, csalánosban, most még ez is örömmel tölt el, 
hiszen érzed a szeretetet, pedig többnyire ez is belőled táplálkozik.

Cserje

Tőből szétágazó növény, bokor.
Leskelődhetnek utánad, de ez alkalommal azonnal észreveszed, ha fi-

gyelsz a szokatlan hangra, a fényre, a mozdulatokra!

    
Csermely

Az érnél kicsivel nagyobbacska folyóvíz.
Ha álmodban látod és fényes a felülete, akkor pénzt kaphatsz valakitől. 

Ha járkálsz benne és melegnek érzed, akkor nehéz munkát jelez a janta. 
Ha ugyanez történik, de hideg a víz, akkor biztonságod veszélyben lehet. 
Ha csak akkor jösz rá, hogy egy csermelyen gázoltál át, amikor már át-
mentél rajta, és különböző miazmák ragadnak rá a lábadra, akkor meg-
próbáltatással teli, de sikeres jövőt jelez a janta.

Csésze

Kisebb füles porcelán, vagy fajansz ivóedény.
A janta jele várakozást ígér, de arra nem ad választ, hogy mire várj, és 

hogy megéri-e? Erre a kérdésre álmod másik jantája adhat feleletet.



Cséza

Könnyű, négykerekű lovas kocsi.
Fiatalság. Ha ezzel álmodsz, akkor ebben az időszakban – ha nem vagy 

már fiatal – visszatér beléd ez az érzés, és ezt mások is tapasztalni fogják 
rajtad. A viselkedéseden, a mozgásodon, a felfogásodon. Ha fiatal vagy, 
akkor ezt most teljesen át is érzed. Felejthetetlen időszakod lehet!

Csibe

Még pelyhes kiscsirke.
Hiszékenység. A janta jele arra figyelmeztet, most különösen hiszékeny 

vagy. Ez végül is jó dolog, hiszen nem tudhatod, hogy amit elhiszel, az 
valós, vagy valótlan alapokon nyugszik. Ezért hidd azt, hogy az előbbi 
az igaz. Ez meg most könnyen megy neked, hiszen az álmod alapján 
meglehetősen hiszékeny vagy ebben az időszakban.

Csibor

Domború hátú, nagy fekete vízibogár.
Valaki az átlátszó, tiszta környezetedben próbál az ettől eltérő módsze-

rekkel előnyt szerezni. Te, és a többség érdeklődéssel figyelitek. Ennél töb-
bet nem sikerül elérnie, de lehet, hogy ez volt a célja. Ne hátráltasd! Ettől 
nem lesz zavarosabb a környezeted!

Csiga

Puhatestű, hátán meszes héjat hordó kis állat.
Számodra ismeretlen területre vagy kénytelen menni. Az általad ed-

dig még nem járt úton óvatosan kell „közlekedned”, hiszen ha nem vagy 
elég elővigyázatos, olyan események középpontjába keveredhetsz, ahon-
nan, a jelenlegi tapasztalatod alapján előfordulhat, hogy csak veszteségek 
árán tudsz kijönni. Ezzel szemben viszont soha nem remélt sikerben, és 
boldogságban lehet részed. Ezen kívül még sok mindent tartogathat ez az 
időszak. Ha óvatos vagy, mindenképpen jó lesz a vége.

Csiga

Teher emelésére való, a kerületén vájattal ellátott korong.
Olyat teszel, amitől mindenkinek tátva marad a szája. Az emberek töb-

bsége mindig a bonyolultabb megoldásokat keresi. Te most rádöbbented a 
környezetedben élőket, hogy minél egyszerűbb valami, annál nagyszerűbb. 
Ebből adódik az „egyszerűen nagyszerű” kifejezés. Hát, valami ilyet fogsz 
tenni.



Csigavonal

Olyan folytonos sík görbe, amely egy pontból kiindulva e pont körül halad, 
de tőle állandóan távolodik.

Változás. Azt gondolod, nem változik semmi. A janta jele azonban megcá-
fol, és felhívja a figyelmedet, hogy ne higgy a megtévesztő szavaknak, 
érzéseknek! Napról napra, percről percre folyamatos változásokon mész 
te, és a környezeted keresztül. Amit látsz, az nem ugyanaz, amit érzel az 
sem! De ugyanez vonatkozik a párodra, a társadra, és a többiekre is. A 
janta a jelével elárulja neked, hogy ezt a változást sem megállítani, sem 
visszacsinálni nem lehet. Ha kedvesedet megcsókolod, azt a csókot – egy 
perc múlva – már nem ugyanaz a személy fogja visszaadni. Pedig látszólag 
úgy néz ki, mint akit az előbb megcsókoltál.

Csikló

A kéjérzés szerve a szeméremrésben.
Kéziszerszám feltörheti a kezedet, tűzhelyen, vagy gyufával, megéget-

heted az ujjadat!

Csikó

Fiatal ló.
Jó szóval taníts, magadnak teszed! A janta jele tanácsot ad a mostani 

időszakodra. Biztosan tanítanod kell valakit, vagy valakiket! Türelemmel, 
építő szóval tedd! Később tapasztalni fogod, ha így teszel, az többszörösen 
megtérül.

Csillag

A sötét égen fényes pontnak látszó égitest.
A képzeleted, a fantáziád most nem ismer határokat, az álmodban lá-

tott csillagok kaput nyitnak meg előtted. Olyan nyíláson sikerül átmenned, 
ami fantáziádat úgy emeli soha nem látott magasságokba, hogy közben a 
való világban találsz kapaszkodót. Most könnyen azonosulni tudsz mások 
gondolataival. Amellett, hogy érted, pontosabban érzed őket, és az alkotá-
saikat, magadban azonnal tovább is fejleszted.

Csillag

Ötágú: jelkép, jelvény.
Késztetés a határokon belüli változásra. Legpontosabban úgy lehet kife-

jezni a janta jelzését, ha elképzeled, hogy egy nagy léggömbben vagytok. 
Szépnek látszik körülötted a gumihártya, mégis próbálod folyamatosan 
nyomkodni. Nem elszakítani akarod, csak egyszerűen már nem tetszik, 



hogy annyira szabályos gömb az egész. Ebben ráadásul az a jó, hogyha 
megunod a rugalmas anyag belülről való nyomkodását, akkor az visszaug-
rik a helyére, mintha mi sem történt volna. 

De vigyázat! Ez csak a látszat, mert, ha sokat nyomkodják, kinyúllik, és 
vagy fújni kell, vagy „plötty-plötty” lesz, és aztán már semmilyen állapo-
tában nem fog tetszeni! Az álmod ezt a különleges jelet és figyelmeztetést 
adja az életed minden területére.

Csillag
A sötét égbolton fényes csíkot húzva esik le.
Bikaviadal érzése. A janta olyan jelet ad neked, mint amikor bikaviadalra 

mész. Még soha nem voltál, és most félelemmel és izgalommal vegyes 
érzésekkel állsz a sorban, és foglalod el a helyedet. Aztán, amikor ott a 
bika, meg a torreádor, akkor drukkolsz és félted, és megbotránkozol, és 
érdekesnek, izgalmasnak tartod, és várod, és sajnálod, ha a bika elpusz-
tul, és ha a torreádor nem szimpatikus, és szégyenkezve gondolsz más 
megoldásra. Az álmod ebben az időszakban ilyen helyzeteket jelez neked 
előre.

Csillár
Több égős, díszes függőlámpa.
Repülés – egy különleges eszközön – a nagy semmibe. Ez az egész kicsit 

elvarázsol, de azért a belső egyensúlyod nem billen fel. A janta jele ilyen 
napot ígérhet neked.

Csille
Keskeny vágányon, vagy kötélpályán futó kisebb méretű teherkocsi.
A hétköznapok egyhangúságát jelzi a janta. Ebben a látszólag egyhangú 

életben mégis megtalálod a sikert, az örömöt, és azokat az embereket, 
akik életed ezen időszakában szép, és jó órákat szerezhetnek neked.    

 
Csimbók
Összeragadt, összetapadt szőr, vagy haj.
Látszólag megoldatlan ügyekkel találod magad szemben, és ez így is 

van. Most jól látod, hogy nem látod a végét. Ne aggódj! Egy dolgot azon-
ban most nem tehetsz! Nem vághatod át, mint ama nevezetes gordiuszi 
csomót!  

Csipa
A (hurutos) szemnek (alvás után) a szemzugban megszáradt, sárgás 

váladéka.



A janta az jelzi, hogy szembesülhetsz az alapigazsággal. Azzal, hogyha 
valami egyszer rosszul sül el, és azonnal nem javítod ki, de véglegesen, 
az többször is visszaüt. És természetesen mindig akkor, amikor egyáltalán 
nem számítasz rá. Pedig ezt az alapigazságot eddig is tudtad, csak a kel-
lemetlen ügyeket az ember hajlamos elfelejteni. 

Ha nem akarsz később ismét találkozni ezzel az idegesítő történettel, ak-
kor most próbáld meg teljesen lerendezni!

Csípicsóka

Az a játék, amikor a kisgyermek kezét a kézfej megcsípett bőrénél fogva 
föl-le mozgatjuk.

Nagy öröm érhet, de ez alkalommal úgy, hogy más örömének örvendesz. 
Tapasztalni fogod, hogy észre sem veszed magadat, annyira feloldódsz a 
másikban.

Csipke

Finom fonalból készített mintás, áttört szövedék.
Olyan emberrel találkozhatsz, aki felkelti az érdeklődésedet, de bánatot 

okozhat. Ha esetleg jobban megismered, nem biztos, hogy jót fog tenni a 
lelkiállapotodnak.     

Csipkebogyó

A vadrózsa piros, húsos termése.
Igényed van új illatra, más ételre, de mindegyiknél az orroddal érzékelésen 

van a hangsúly.

Csíra

Magból kikelt növény fiatal hajtása.
A janta jele azt javasolja, hogy elsősorban az emberekkel törődj most, 

és ne azzal, amit tesznek! A környezetedben élők azt várják, hogy rájuk 
figyelj, és ne a tevékenységükre fordíts olyan nagy figyelmet!

Csiriz

Lisztből vagy keményítőből vízzel készített ragasztó.
Ne keress, ne kutakodj tovább, a megoldás nálad van, és ráadásul vég-

leges is lehet!

Csirke

Tyúk fiatalja.
Céljaid érdekében minden fenntartásodat leküzdheted, pedig ez most 



veszélyes is lehet! Kockázat nélkül nincs siker, mondod erre. A kérdés az 
arányban van. Megéri-e? Ha igen, akkor nyomasd! Ha nem, akkor is?

Csizma

A lábszárat is fedő, hengeres szárú lábbeli.
Határozottság. A janta neked, vagy a környezeted valamelyik tagjának – a 

szokásostól eltérő –, megingathatatlan határozottságot jelez. Biztosan erre 
van most szükségetek! Eljött a nagy irányváltások, vagy a megerősítések 
ideje!

Csizmahúzó

A csizma lehúzását megkönnyítő, fából készült eszköz.
Valaminek, vagy valakinek a pótlékával, helyettesítőjével találkozol. 

Először még élvezetesnek tartod, de később csak egy kirándulásként éled 
meg. 

Csóka

Fekete tollazatú, varjúféle madár.
Gyermeki kíváncsiság. Ma olyan – hátsó gondolat nélküli– spontán kíván-

csisággal találkozhatsz, ami előfordulhat, hogy az első pillantban bosszant, 
de aztán egyre jobban szórakoztat. Téged is elér ez a tiszta, érdeklődő, 
mindent hallani, de nem feltétlenül tudni akaró, a válaszokat szelektíven 
elraktározó gyermeki kíváncsiság.

Csokoládé

Kakaópor, cukor és ízesítő anyagok keverékéből készített édesség.
Álmod különleges janta, és ennek megfelelően a jelzése is az. Általában 

elfolytott érzelmi bujaságot mutat. Ha a csokoládé olvadt, elkenődött, akkor 
félsz attól, hogy a párod, a szerelmed szemében nem vagy elég fajsúlyos. 
Ha a csokoládé már folyik, akkor a szerelmed, a párod elvesztésétől tartasz. 
Ha olyan csokoládéval álmodsz, ami kemény, és esetleg színes töltelék van 
benne, akkor hosszan tartó, izgalmakat is magában hordó bujaságban le-
het részed.    

Csokor, csokréta

Levágott virágok összekötött, egybefogott csomója.
A janta jelez és figyelmeztet. Álmod – általában – a megfelelni akarás 

jelét horja. Ebben lehet, hogy neked állít tükröt, de az is elképzelhető, 
hogy a környezetedet segít megérteni. Most nem feltétlenül az átgondolt 
őszinteség lelhető fel, ezzel szemben a tiszta, hátsó gondolatok nélkü-



li megfelelni akarás, az igen. Ezzel szerzel másnak, vagy mások neked 
örömet.

A csokor milyensége is fontos lehet. Ha színes, és mezei virágból készült, 
akkor őszinte érzékiséget jelez. Ha hosszúszárú, különleges virágok van-
nak a csokorban, akkor valamit kendőzni akarsz, vagy akar az illető.

Csomag

Elvitelre, szállításra alkalmassá tett, beburkolt, összekötözött, stb. holmi.
Félelem, hogy valamit elvesztesz, amit már soha nem találsz meg. A 

janta ezt a jelet segítségül adja neked. Arra hívja fel a figyelmedet, hogy 
a félelem az egyik legrosszabb érzés, mert gátolja a pozitív életszemlé-
letet. Ébredéskor máris tele vagy bizakodással, hiszen a kontra működik. 
Sokszor előfordul, hogy nem emlékszel az álmodra, mégis nagyon jó, op-
timista hangulatban ébredsz. Ilyenkor is a csomag janta volt a kiváltó. A 
belső éned, anélkül, hogy észrevennéd, folyamatosan segíti az életedet!

Csomó

Fonalon, kötélen meghúzott hurokból álló vastagabb rész.
Sok apró bosszúságot jelez a janta. Ez általában annyira erős ígérvény, 

hogy szinte kikerülhetetlen. Akár akarod, akár nem, a kezed, és a szemed 
beleakad. Próbálhatod megmagyarázni magadnak, hogy milyen jó, hogy 
van, hiszen ha nem volna, akkor minden milyen sima ügy lenne. De gon-
dolj csak bele, mennyire egyhangú lenne az életed ezek nélkül az úgyne-
vezett csomók nélkül. Ebből is látszik, hogy nem minden bosszúság vége 
kellemetlen idegeskedés. Bizony, ez alkalommal még az is elképzelhető, 
hogy nevetni fogsz ezeken a bosszúságokon.

Csónak

Sportolásra, halászásra, stb. használatos fedélzet nélküli kisebb vízi 
jármű.

Vágyakozás a semmittevésre. A janta azt jelzi, hogy kicsit ki vagy merül-
ve. Ez előfordulhat az életed egyhangúsága, vagy éppen a túlpörgése mi-
att is. A janta vágyakozást jelez valami olyan után, ami eltávolít, és más 
közegbe kerülsz, de közben tudod, hogy nem ez a megoldás. Ráadásul, 
amit tenni akarsz, az sem lesz túl jó neked, de mégis! Érdekes, hogy a 
janta hatására tett „kirándulásod” után minden megváltozik.

Csont

Az ember és a gerinces állatok testének szilárd vázát alkotó részéből egy 
darab, illetve ennek anyaga.

Olyan ügyekkel, problémákkal töltöd az időd egy részét, ami csak en-



nek a pillanatnak szól. A janta érdekes helyzetre hívja fel a figyelmedet. 
Az életed lényeges, fő dimenziója az idő, ami – többek között – napok-
ból, órákból, percekből áll, és így tovább. Az aprókból áll össze a nagy, a 
hosszú. És mégis, hol a másodpercet éljük meg, hol meg a percet, vagy 
éppen az éveket. De ezt csak az emlékekben, mert egyébként mindig a 
kicsit, hiszen abból nem maradhat ki egy sem, mert lehet, éppen akkor 
történik az, ami a lényeges. Hát ezért van az, hogy a janta fontos időszakot 
jelez neked. Most csak a pillanatnak élsz, de enélkül nem lenne a többi: a 
sok, a hosszú.

    
Csonthéj
A cseresznye, szilva, barack, stb. magját magába záró kemény burok.
Most úgy érzed magad, mint az ókori Sziszifusz. Te is kapaszkodsz fel 

a hegyoldalban, de folyamatosan csúszol vissza. Amennyit előre haladsz, 
annyit vissza is csúszol, vagy legalábbis így érzed. Azért azt ne felejtsd el, 
hogy ez sem hiábavaló, mert közben mindig okosabb és kitartóbb vagy. 
Egyre jobban rájössz arra, hogy miképpen, milyen formában támaszd le a 
lábadat és mikor, hogyan kell kapaszkodnod. 

Ez egy próba lehet. Ha ügyes és életképes vagy, akkor nem adod fel, 
hanem tanulsz belőle!

Csorda
Együtt legeltetett, de nem legelőn éjszakázó szarvasmarhák csoportja.
Tied a világ, most mindenki tisztelettel viseltetik irányodban. Ez alka-

lommal a janta csak egy intelmet jelez ebben a jó időszakban. Ez pedig 
a deviancia nélküliség szükségessége. Majdnem minden más – ami nem 
törvénytelen –, most megengedett a számodra.

 
Csóró
Szegényes, elhanyagolt külsejű.
Üzletkötésed, vásárlásod, és egyáltalán, minden olyan tevékenységed, 

ami pénzzel kapcsolatos, veszélyeket rejt magában. Ha feltétlenül muszáj 
most ezzel foglalkoznod, akkor többször, több oldalról vizsgáld meg a dolog 
szükségességét.

Csótány
Svábbogár. Lakásokban élő rágcsáló bogár.
Most szembesülhetsz egy olyan üggyel, amit már régen elfelejtettél. 

Először megdöbbensz, majd kapkodni akarsz. A janta jele ezért figyelmez-
tet előre, hogy meggondoltság, és semmi pánik! Eddig is ott volt, csak nem 
tudtál róla. Ha már ennyi ideig kibírta, akkor addig még nem fog történni 
semmi, míg a pánik el nem múlik belőled.



Cső

Hengeres, belül üres, folyadék, vagy gáz vezetésére való test.
Olyan emberrel találkozhatsz, vagy éppen te vagy az, aki a környezetét 

most kicsit beszűkülve látja. Hiába fókuszálsz jobbra, balra, előre, hátra, 
olyan vagy, mintha a fókuszált területen kívüli világról nem akarnál tudo-
mást venni, és ez nagyon veszélyes lehet rád nézve.  

    Ha – mint mondtam –, ilyen emberrel találkozol, akkor szintén nagyon 
nehéz dolgod lesz, mert dacos, csökönyös és mindennel szemben – amit 
nem ő gondol, és lát – meggyőzhetlen.  Szóval, volt már jobb napod is, 
de ha mókásan fogod fel ezt az időszakot, még nevethetsz is rajta, vagy 
magadon. Csak vigyázz, észre ne vegye!

Csődör

A ló hímje.
Olyan területre kell menned, ahová – a janta azt tanácsolja –, valakit küldj 

magad elé. Fontos, hogy ez az illető más eszközzel, más céllal menjen 
ezen az úton, mint te mennél. Csak az út taposása a feladata, hogy mire 
odaérsz, az erőd, az elszántságod, és a türelmed teljes legyen.

Csőgörény

Cső belső falát tisztító késes szerkezet.
Ha csak az érzékszerveidre támaszkodsz, könnyen tévútra tévedhetsz! 

Használd a tudásodat, az eszedet, az ítélőképességedet, mert sok út-
elágazással találkozol, ahol csak ez segít.

Csőnadrág

Él nélküli szűk hosszúnadrág.
Szeretnéd, ha rád figyelnének, de úgy, hogy közben biztonságban legyél. 

Ezt eddig is tudtad, de most már a janta is ezt a jelet adja. Amikor ez 
bekövetkezik, az egyben biztatás és az elfogadásra késztetés is, hiszen 
ebben az időszakban a környezetedben kiemelt figyelmet fordítanak rád. 
Használd ezt a figyelmet ügyesen, értelmesen!

    
Csörgő

Csörgő hangot adó kis gömb.
Mindent tudnak. A janta jele szerint másik stratégiát kell választanod, 

mert amit titkolsz, azt is tudják. Ha őszinte leszel, megdöbbennek és elbi-
zonytalanodnak.



Csörlő

Kötélnek, vagy láncnak kötéldobra való felcsévelésével, valamit felemelő, 
vagy vontató szerkezet.  

Lenyűgöző, csodálatos, amit most láthatsz, tapasztalhatsz, de figyelj! Az 
érzések teszik az embert emberivé. Ennek az egésznek ez a sebezhető 
pontja, ami miatt a felemelő élmény az ellenkezőjébe csaphat át.

Csöröge

Forgács alakúra csavart, zsírban, olajban sütött sütemény. 
Rosszkedved hamar elmúlik. Ha már megvan, most túl leszel rajta, ha 

meg ezután jön, akkor tudd, rövid lesz. A janta ezen felül még jelezheti 
valaminek az elkapását, vagy valami tulajdonsággal való azonosulást is.

Csúcs

Valaminek a kúpos, hegyes vége.
Már te is rájöttél: addig állsz biztosan a lábadon, amíg el nem éred a 

jelenlegi célodat, álmodat. Ez közel van. Már most gondolkoznod, vagy ál-
modoznod kellene a következő célok irányába, mert egyébként a helyzeted 
statikus lesz. Csak azzal leszel elfoglalva, hogy a jelenlegi pozíciódat, ez 
lehet magánéleti, vagy hivatásbeli, megtartsd. Ha ez következik be, akkor 
az egyenlő a bedőléssel.     

Csuhé

Kukoricacső lefosztott héja.
Fontos, hogy késő ősszel és télen fosztják a kukoricát. Az még fontosabb, 

hogy elsősorban az ember környezetében készítenek belőle használati, 
díszítésre való, és játszásra alkalmas tárgyakat. A kályhába, tűzhelybe, be-
gyújtásra is kiváló. Ennek megfelelően a janta a családi meleget, a család, 
mint érzelmi, gazdasági közösség egységének, összetartásának erősítését 
jelezheti. Sok munkátok és lemondásotok van benne, de most mindennek 
az élvezete következik. Ezt is jelzi a janta.

Csuka

A kacsa csőrére emlékeztető fejű, ragadazó édesvízi hal.
A janta alakjával, különleges tulajdonságával és színével más területe-

ken is meghatározó. Lásd a cipőt, a csukamájolajat, vagy éppen a csu-
kaszürke színt. Ennek megfelelően álmod – nem feltétlenül a fő tevékeny-
ségeden belül, hanem azon felül – azt jelzi neked, hogy nagy hatással vagy 
a környezetedre. Ez nem csak a jelenlegi helyzetben valósul meg, hanem 
hosszú távon is. Olyan következményei is lehetnek, hogy módszereket, 



mozdulatokat, mondatokat, és kifejezéseket neveznek el rólad, vagy ép-
pen úgy használják azokat, ahogy azt te kezdted el. Ezek nagyrészt nem a 
tudatodtól függhetnek, hanem született tulajdonságaidnak köszönhetőek.    

Csuklya

Köpeny, felsőkabát nyakrészéhez erősített csúcsos fejrevaló.
Véd, beleolvasztja látszólag az ember fejét a testébe, biztonságot ad, 

pedig a kilátást, az észlelést megnehezíti, vagy csaknem lehetetlenné teszi. 
A janta ennek megfelelően a vágyakozásodat, vagy éppen a jelenlegi he-
lyzetedet jelzi. Szeretnél feloldódni a környezetedben, olyanná lenni, mint 
ők. De lehet, hogy ezen már túl vagy, és rájöttél, hogy nem hallasz, és nem 
látsz rendesen. 

A janta a biztonság, és a szabadság egymás mellett élésének prob-
lémáját veti fel. Nagyon sarkítva: vagy biztonságban vagy, vagy szabad? 
Ez persze így nem teljesen igaz, de ha csuklyás kabátoddal beleolvadsz 
a környezetedbe, akkor amellett, hogy a biztonságod jobbnak tűnhet, a 
mozgási lehetőséged csökkenhet. Fordítva viszont azonnal szem előtt vagy.
Az álmod – valamelyik irányba – az elmozdulást jelzi neked. Egyébiránt 
pedig az egész életed folyamata erről szól. Ezért vagyunk a legtöbbet úton 
a két véglet felé.

Csusza

Vékonyra nyújtott és kisebb darabokra tépett, vagy vagdalt főtt tészta.
Fő jellegzetessége, hogy csúszik. Mint az asztaliteniszben, és a biliárd-

ban. Pedig nem ezért készül, nem ez a cél! A janta többnyire szeren-
csés kimenetelű, előre nem látható eseményt jelezhet. A történet, amiben 
részed lehet, örömmel tölthet el. Majdnem természetesnek veszed, pedig 
hidd el, nem az! Arról nem is beszélve, hogy fennállt, fennáll annak a 
lehetősége is, hogy pórul járhatsz miatta!    

Csúszda

Lejtősen felállított, vályúszerű csatorna valaminek a lecsúsztatására. 
Játszótéren, strandon ilyenféle, lecsúszkálásra használatos építmény.

A természeti erők segítségével akarsz valahová elérni úgy, hogy közben 
még ezt élvezd is. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, meg kell teremtened en-
nek a lehetőségét! A janta ennek megfelelően azt jelzi, hogy a nemiséged 
felhasználásával próbálod a céljaidat elérni. De az is elképzelhető, hogy 
most egy olyan férfival, vagy nővel találkozol, aki veled szemben jár így 
el. Ebben a jantában az a különleges, hogy minden résztvevőnek örömet 
szerezhet, sőt, még az is előfordulhat, hogy mindketten elérik a céljukat.



Csutka

Gyümölcs és más termés magháza, lerágott torzsája.
A lerágás ellenére is az alakja jelegzetes, nem undorító, inkább kellemes, 

hiszen ami fölötte még nem régen megvolt, az ízvilágot hordja. Fontos, 
hogy mi legyen vele! Ha éhes vagy, vagy éppen nagyon ízlett a húsa, akkor 
még ezt is megeszed, ha meg nem, akkor benned van a késztetés, hogy 
minél messzebb dobd, mert olyan jó a fogása, és jó a madaraknak, és a 
bogaraknak is. 

Valamilyen – szívednek, lelkednek – kellemes ügy abba a szakaszába 
értél, amikor el kell döntened, hogy ennyi volt, és nem tovább! Marad-
jon neked egy szép történet, vagy végérvényesen lerendezed, magadévá 
teszed! 

Ha az első esetet választod, akkor elvileg még fennáll később is a lehetőség 
a véglegesítésre, de akkor már lehet, hogy mások is beleszólhatnak. Nem 
vagy irigylésre méltó helyzetben, de azért gondolhattad volna előtte is, 
hogy örökké nem marad minden ugyanúgy, még ha ízlik is az íze, hiszen 
egyszer minden elfogy! Legfeljebb a szeretet nem, de annak meg más 
éltetőszer kell!

Csúzli

Y alakú nyél két szárára kötött gumi, amivel kavicsokat lehet kilőni.
Apró, nevetséges és kellemetlen fenyegetésben lehet részed. Először 

nem is tudod, honnan jön, de ha alaposan utána jársz, akkor rájösz. Ha 
felkészülsz, nagy kárt nem tud okozni!  

Fordíts nagy figyelmet a látásodra! Alaposan vizsgálj meg mindent, és 
figyelj, hogy a látásodat ne homályosítsa el semmi sem! 

Csülök

A szarvasmarha, a juh, a kecske és a sertés lábának fogyasztásra szánt 
vége.

Fontos, hogy hol van, és hova kerül. A janta fényes karriert jelez. Eddig 
nem feltétlenül te voltál mindig a fontos, sőt, sokszor többnyire mások 
voltak szem előtt, és másokat fényeztek. Most hirtelen felértékelődtél, pedig 
most is az vagy, mint aki voltál, csak legfeljebb a felszín változott meg. A 
janta ezzel azt is jelzi neked, hogyha stílusodat, ruházatodat megváltoz-
tatod, akkor nagy a lehetősége annak, hogy a sikereid nem maradnak el!

Csűr

Takarmány, termény raktározására való szellős gazdasági épület.
Célzatosság, és csak kedvtelésből való cicoma. A janta kiegyensúlyozott, 

nyugodt energiákat magában hordó, kevés, de közvetlenül a lelkednek 



szóló hatásokkal rendelkező időszakot jelez. Most biztosan nagyon jól 
érzed magad! Ez az életenergiagyűjtés időszaka, amikor csak élned kell, 
és minden, ami éltet, napról napra erősebb, és több lesz benned.

Csürhe

Sokak együtt legeltetett disznóinak csoportja.
Erős a szabadságvágyad, de ha meg eléred, nem tudsz vele mit kezdeni. 

Sem bent, sem kint nem jó, mondják erre. A janta ezt a jelet adja neked, 
és egyúttal arra biztat, hogy most az a legjobb, ha a természeteddel el-
lentétben, elfogadod a külső iránymutatást.
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Dagadó

Sertésnek bordák alatti, illetve a has aljából vágott kövérkés, zsíros húsa.
Fiatal, vagy egyszerűen ambiciózus emberrel találkozhatsz. Arra vár, 

hogy tanítsd! Mindent magáévá tesz, amit mondasz és mutatsz neki! A 
végén már több leszel, ami te vagy, és kevesebb ő, de még sem te vagy. 
Nagyszerű érzés, és még jobb a kapcsolat! Előfordulhat, hogy éppen rólad 
jelezte a janta a fentieket. Mind a kettő esetben hosszú időre kiható lesz a 
találkozás, és a felismerés.

Dagály            

A tengerszint emelkedése.
Kiszámíthatóság. Tudod, hogy mikor jön, és ezt általában ki is használják. 

De mégis, mindig csodálattal tölt el, amikor elindul onnan messze, bentről, 
nagy hullámokban a part felé. A janta ezt a jelet adja neked. Amikor a 
környezeted tudja, hogy valamilyen területen mit fogsz tenni, hogy fogsz 
intézkedni, vagy éppen mit mondasz, és mégis, most elismerik emberi 
nagyságodat, cselekedetedeit. Lesz olyan, aki már számít erre, és most 
kér, vár tőled valamit, amivel eddig nem mert előhozakodni. Ne gondolj 
nagy dolgokra! Ez igazából majdnem mindennapos, de itt a „majdnemen” 
van a hangsúly.

Daganat

Test földagadt része.
Először csak púp nő, majd ez be is színesedik. Aztán úgy elmúlik, mintha 

soha nem lett volna ott. A janta jele olyan eseményt jelez neked előre, ami 
cselekvő emberrel történik meg. Ha hirtelen valami olyan hatás ér, aminek 
a megítélése folyamatosan változik, akkor tudd, alapvetően nem befolyá-
solja az életedet.

Daganat

Kóros sejtburjánzástól valamely szervben keletkezett képződmény.
Elszámoltatás. A janta jele most arra biztat, hogy számoltasd el a 

környezetedet! Tapasztalni fogod, hogy épp idejében történt, mert így sok 
– későbbi – bosszúságtól kíméltétek meg magatokat!

Dajka

Csecsemő vagy kisgyermek gondozására, felügyeletére felfogadott nő.
A folytatás biztatása. Jó úton haladsz, jelzi álmodban a janta. Az, amit az 

elmúlt időszakban elkezdtél, belső izgalmakkal megtűzdelt, de mindenkép-
pen az egyetlen helyes út.



Dákó
A biliárdgolyó lökésére való rúd.
Azt gondolod, tőled függnek a dolgok? Úgy érzed, sőt meggyőződésed, 

hogy mindenki azt csinálja a környezetedben, amit te kitalálsz, aztán a 
saját módszereddel vagy egyenesen, vagy hátulról, de úgyis az történik, 
amit te akarsz? Tévedsz! A janta jele szembesít: téged is mozgatnak, csak 
születésednél, megbízásodnál, vagy neveltetésednél fogva úgy vagy „meg-
szerkesztve”, hogy csak önmagad egyik végét nézed, a másikat nem. Pedig 
nem ártana!

Dalia
Vitéz, harcos hős.
Vannak, akik azon próbálkoznak, hogy akadályokat gördítsenek eléd. 

Vannak olyanok, akik ki akarják énekelni a szádból a mesebeli sajtot, és 
vannak olyanok is, akiknek mindkettő sikerül. A janta jele meg egyszerűen 
felhívja erre a figyelmedet, mert most biztosan találkozol velük.

Dallam
Változó magasságú zenei hangok ritmikus egymásutánja.
Érzelmi biztonságban érzed magad, mint gyermekkorodban. Ha ilyet ál-

modsz, és felébredés után is füledben cseng a dallam, akkor különlege-
sen gondtalan, boldog időszakot élsz meg. Itt egyesül az anya éneke, a 
szerelmes szívverésének ritmusa, az együtténeklés önfeledt érzése. Dú-
dold magadban a dallamot, míg csak tudod!

Dáma
Hölgy, úrinő.
Mielőtt még bármit megígérnél, számolj legalább százig! A látszat lehet, 

hogy csal! Az első benyomások fontosak, de előfordul, hogy megtévesz-
tenek. Most ez fordulhat elő veled.

Damil
Műanyag horgászzsineg.
Te vagy az erősebb, a jobb pozícióban, mégis, ha túl erőszakos vagy, 

téged érhet kellemetlenség.

Dara
Takarmány, vagy búzadara.
Az anyag nem vész el, csak átalakul, szól az anyagmegmaradás törvénye. 

A janta jele röviden ezt adja neked ebben az időszakban. Bátran keresd! 
Megvan az, csak nem ott, ahol szerinted lennie kellene. 



Daráló

Dió, kávé, mák, hús, stb. őrlésére, illetve összezúzására való konyhai 
eszköz.

Önzetlen segítséget most ne várj senkitől! Az ügyeid intézéséhez van-
nak dolgok, amiket csak külsőssel tudsz megoldani. Hiába is forgatod a 
szemed, beszélsz mézes-mázosan, fizetned kell! Hogy mennyit? Te bizto-
san sokallod, neki meg ennyi az ára.

Darázs

A méhvel rokon fekete-sárga csíkos, fullánkos rovar.
Vagy elnézed ennek az embernek, esetleg csoportnak az agresszív szem-

telenségét, vagy ha eleged van belőle, akkor keress olyan szervet, amely-
nek az a feladata, hogy az ilyen helyzeteket megoldja. Ebben az időszakban 
nagy a valószínűsége annak, hogy egyenruhás segítségét, támogatását, 
intézkedését kéred.

    
Daru

Nagy teher felemelésére és odább vitelére való gépi szerkezet.
Az ember sokszor azt gondolja magáról, hogy mindent, amit elért, amit 

megszerzett, azt kizárólag magának köszönheti. Ha meg baj éri, akkor az 
természetesen mástól érkezik. A janta jele most szembesíteni fog azzal, 
hogy ez nem teljesen így van. Előfordulhat, hogy rosszul fog esni, de a 
végén jobban fogod magad érezni, mint annak előtte.

Datolya

Szilva alakú, barna, édes déligyümölcs.
Minden nagyon jó, de valami hibádzik. Jelenlegi helyzeted olyan, mint 

amikor leülsz a vasárnapi ebédhez. Csodálatos a leves, nagyszerű a rán-
tott hús, a sütemény is olyan, amilyennek szereted, a kedvenc borod, vagy 
söröd is olyan hőfokú, amivel inni szoktad, a családod, vagy mások, akik 
az asztalodnál ülnek, szintén előzékenyek és kedvesek veled, és mégis! 
Nem tudod mi, de valami nem stimmel! Lehet, hogy túl tökéletes minden? 

Deficit

Költségvetési, pénztári hiány.
Úgy érzed, meg van kötve a kezed. Ha így megy tovább, akkor a szel-

lemed is erre a sorsra jut. A janta jele fontos figyelmeztetést ad: keresd 
meg az okát ennek a belső kényszerérzésnek, és old fel!



Dékán

Egyetemen, főiskolán egy-egy kar munkájának irányítására megválasz-
tott tanár.

A janta a kötelességeidre hívja fel a figyelmedet. Hidd el, soha nincs 
egálban a jogaiddal a kötelességed, az utóbbi mindig több, ezzel szerzel 
magadnak valamennyi jogot is!

Dekoltázs

Női ruhán mély nyakkivágás.
Olyan emberrel találkozhatsz, akinek rejtegetnivalója van előtted. Ne 

tévesszen meg a nyitottsága, a látszólagos őszintesége, amivel – nagy 
valószínűséggel – valamit el akar takarni előtted! Legjobb, ha belemész a 
játékba! Később ő fogja előtted feltárni a most még titoknak számító dol-
got.

Delfin

A cetekhez tartozó nagy testű, hal alakú tengeri emlős.
Távoli rokonod örömet szerezhet.

Délibáb

Síkságokon a talaj fölmelegedésekor a távoli tárgyakat fölemelve és meg-
fordítva láttató, légköri fényjelenség.

Ha álmodban ilyet látsz, először értetlenül nézel rá, és azt gondolod, a 
szemeddel, vagy a helyzeteddel van valami probléma. A janta azt jelzi 
neked, hogy ilyen helyzetbe kerülhetsz. Ez után előfordulhat, hogy min-
den a helyére kerül, de az is lehet, hogy mire ez megtörténne, eltűnik a 
látomás, és örök rejtély marad előtted az ügy. 

Delikát

Különleges, kényes, pikáns, finom csemege, ínyencség.
Ezt az embert, férfit, nőt, ezt az ügyet, ezt a történetet, amiben most 

benne vagy, a mesterséges titokzatosság veszi körül. Legjobb volna, ha 
távolról élveznéd, de ezt úgy sem tudod megállni. Pedig akkor a „királyt 
nem látnád meg meztelenül”!

    
Demizson

Veszővel befont, füllel ellátott, öblös üveg.
Meg akarják gyengíteni érzésedet, meggyőződésedet, de te ne engedd! 

Ha ezzel a jantával álmodsz, akkor a gyökereid által biztonságban vagy, jó 
úton haladsz. Nem volt könnyű erre az útra rátalálnod, de most ráérzel az 



ízére, az illatára, és utána már soha nem felejted el! Ez a janta a felnőtt 
ember legbiztosabb kapaszkodója. Véletlenül se keverd össze mindezt a 
demizsonban tartott bor mértéktelen fogyasztásával, mert a janta jelzése 
nem erről szól.

Denevér

A végtagjai között szárnyszerűen kifeszülő bőrhártya segítségével repülni 
tudó, hasznos kis emlős.

Valaki, vagy valamilyen tárgy felkelti a vágyadat, ennek ellenére nem 
mered megközelíteni. Ahogy közelítesz, elbizonytalanodsz, ezért inkább 
kivársz, és ezt most jól teszed! A vágyakozásod nem fog elmúlni, de 
hosszantartó kellemetlenségtől óvod meg magad. 

Az ember magában hordja az évmilliók alatt összeszedett tapasztalatot, 
tudást. Ha erre figyelsz, akkor nagyon sok rossztól távol tudod magad tar-
tani. Ez alkalommal a janta nagyobb lehetőséget ad neked a benned lévő 
képességek felszínre törésében. Ezt érzed, amikor a belső taszítás érzése 
elbizonytalanít.

Derékszög

90 fokos szögben, egymásra merőlegesen állított valami.
Feltétlenül változtass! Élvezed, pedig egyre távolabb vagy attól, akivel 

összetartozol. Egymás nélkül nem vagytok azok, akik. A janta az azonnali 
megállás, esetleg visszafordulás szükségességét jelzi.   

Derelye

Lekvárral, vagy más töltekkel töltött kis tasakokból álló főtt tészta.
„Egyedül nem megy”- énekli a két népszerű színész. A janta is erre hívja 

fel a figyelmedet. Ha ezzel álmodsz, akkor itt az ideje a csoport, a team-
munkának. De lehet ez szórakozás is, akár kirándulás, vagy bármi. A lé-
nyeg, hogy egyedül nem megy!

Derítő

Víz, szenyvíz derítésére való medence.
Tudatlanságodban nem nézel előre: nem az időben kell, mert azt egyéb-

ként is megtetted, hanem először a térben. Ha ez megtörténik, akkor az 
időbeni előrelátás is más irányt fog venni.

Deszka

Fatörzsből a rostok irányában fűrészelt, 12 - 40 mm vastagságú, lapszerű 
faipari termék.



Úgy gondolod, ezzel könnyen elbírsz, és ez így is van! De könnyen 
előfordulhat, hogy közben olyan kellemetlenség érhet, ami még hosszú 
ideig kísérheti utadat. A janta jele figyelmeztet: bármennyire is egyszerű 
az ügy, kesztyűs kézzel közelíts!

Detektív

Nyomozó.
Most hajlamos vagy arra, hogy mindenkiben hibát találj, de az is 

előfordulhat, hogy a környezetedben van valaki, aki ilyen ebben az 
időszakban. Egyik sem túl jó! Nagy következménye nem lesz egyik esetnek 
sem, csak ha éppen nem veszed tréfásra a helyzetet, akkor estére kicsit 
megkeseredhetsz. Tehát az ellenszer adott. Nevess, akár te, vagy bárki 
más, aki az apró butaságok miatt kötekedne!

    
Dévérkeszeg

Erősen szálkás, fehér húsú halfaj.
Esőt ígér a janta, erős lehűléssel.

Dezodor

Szagtalanító.
Nem becsapsz, hanem túlélésed érdekében megtévesztesz! A janta 

jele megerősíthet abban, hogy helyesen teszed, ha most nem árulod el 
legbelsőbb gondolataidat, tulajdonságaidat!

Dézsa

Dongákból összállított, nyitott, kétfülű, nagyobb faedény.
Vannak olyan – nagyon régi – bevált módszerek, amiket másra, máshol, 

és másként is lehet használni, mint ami az idők folyamán kialakult. A janta 
jele arra hívja fel a figyelmedet, hogy nem kell mindig mindenben a leg-
modernebb megoldást keresned, és nem is kell újra és újra feltalálnod 
valamit. Csak egyszerűen kutakodj az agyad emlékező tekervényeiben, 
és ráakadsz arra a rég elfelejtett módszerre, amiről meg sem gondoltad 
volna, hogy erre az esetre is jó megoldást ad.

Diafilm

Diapozitív képek sorozatából álló feliratos filmszalag.
Amivel most találkozol, csak impulzust ad, ennek sem az irányához, 

sem a témájához nem kell ragaszkodnod! A janta jele a fantáziád előtérbe 
kerülésére hívja fel a figyelmedet. Ne kirobbanó, hirtelen – látszólag – a 
semmiből előkerülő, szárnyaló ötletekre gondolj! Most észre sem veszed, 



és lépésről lépésre, percről percre építkezve érsz fel a fantáziavilágod ed-
dig nem észlelt csúcsára. Ha ez a janta kerül elő az álmodban, akkor ráér-
zel ennek a folyamatnak a tecnikájára, és később magadtól is képes vagy 
ennek a feltételeit megteremteni.

Diagram
Mennyiségi összefüggéseket, arányokat szemléltető ábrázolás.
Ma meglehetősen szétszórt lehetsz. Előfordulhat, hogy többször elvesz-

ted a fonalat. Ebben az időszakban úgy kellene megszervezni az életedet, 
hogy ne a megszokott tevékenységet végezd!     

Diák
Iskolai tanuló.
Ha álmodban egy diákot látsz, akkor valaki a környezetedben infor-

mációkat adhat rólad. Ha egyszerre több diák jelenik meg az álmodban, 
akkor kénytelen vagy kiteregetni a kártyáidat. Ha álmodban te vagy diák, 
akkor valaminek, vagy valakinek az elrejtése egyelőre sikeres, de nem vég-
leges. Ez a janta különleges, hiszen sokféleképpen érthető.

Diavetítő
Diafilm vetítésére való készülék.
Érdekes emberrel találkozhatsz, akivel jó együtt lenni, de nem tudsz vele 

mit kezdeni. Még napokig elkísérhet a találkozás különleges élménye.

Diktátor
Parancsuralmi rendszerben korlátlan hatalmú államfő.
Jól eligazodsz az életed útvesztőiben, és most másoknak is sok, és jó 

tanácsot adhatsz, amit szívesen vesznek tőled.

Dinamó
Egyenáramú villamos generátor.
Találkozhatsz egy régi ismerősöddel, akivel először tisztázni fogjátok a 

köztetek fennálló – nem feltétlenül felhőtlen – viszonyt, aztán nagy öröm-
mel juttok megállapodásra egymással. A végére nem is értitek, hogyan 
tudtatok eddig egymás nélkül élni, meglenni. 

Dinószaurusz
Hatalmas testű őshüllő állatok.
Gondolj a holnapra és a holnaputánra! A janta jele figyelmeztet, hogy 

nem minden előre elrendeltetett. Ha ügyes vagy, a változó körülmények 
között is meg tudod védeni a pozíciódat!



Dinnye

Indás növényen termő nagy, húsos, édes gyümölcs.
Bátran bízzál benne, teljes nyugodtsággal rábízhatod magad! De figye-

lem, ez csak az érzelmeidre, és a gondolataidra vonatkozik, a pénzedre, és 
a vagyonodra nem! Attól elromolhat az egész.

Dió

A diófa termése.
Most fogsz ráébredni arra, hogy az eddigi egyetértésetek csak látszólagos 

volt, és ebből konfliktus keveredhet. Keressétek meg az azonosságokat, és 
próbáljatok ismét arra építeni! Ez nem lesz nehéz, hiszen alapvetően sok 
területről hasonlóan vélekedtek, és még a szocializálódásotok is majdnem 
ugyanaz.

Dióda

Egyenirányító elektroncső.
Találkozás egy olyan emberrel, könyvvel, színházi darabbal, filmmel, 

esetleg kiállított művel, akitől, vagy amiből nagyon sokat tanulsz.

Diófa

Terebélyes koronájú, csonthéjas termésű gyümölcsfa.
Tartozol magadnak. Valami olyat kell tenned, ami családod következő 

generációjának is örömet szerez. Ennek általában mindig ideje van, de a 
jantád most kifejezetten erre hívja fel a figyelmedet.     

Diplomata

Valamely állam külföldi képviseletével megbízott, vagy abban részt vevő 
személy.

Fontos kérdés vetődhet fel a környezetedben: egy közösségen belül med-
dig van elszámolási kötelezettsége valamelyik tagnak, és mettől már nem? 
Hol van ez a határ? A családon belül mi az, ami már nem családi, hanem 
magánügy, és egyáltalán van-e ilyen? A munkahelyen hol választódik el 
a magánszféra a köztől? Főnökök, munkatársak, családtagok miben, és 
meddig szólhatnak bele a dolgaidba? Az állam milyen mélyen lopózhat be 
az életedbe? 

Ezekre a kérdésekre készülj fel ebben az időszakban. A janta csak a 
problémák elkerülését jelzi neked, a megoldást, ha van, neked kell meg-
találnod.



Diploma

Egyetemi, vagy főiskolai felsőfokú képzettséget igazoló oklevél.
Valakit, vagy valakiket úgy inspirálsz, hogy közben ők is ugyanezt teszik 

veled. Keresd a hozzád hasonló képességű emberek társaságát!

Diszkosz

Széle felé elvékonyodó, korong alakú sportszer.
Hogy az irányt tartani tudd, és a céljaidat elérd, nem elég az elszántság, 

és az akarat, de nem árt, ha teszel egy-két olyan mutatványt is, ami úgy 
tűnik, egészen más irányban hat. Persze, te tudod, hogy tulajdonképpen 
éppen ellenkezőleg fog működni, mert erősíti az eredeti szándékodat.

Disznó

Sertés.
Csak mindig a szemét nézd annak, aki tőled folyamatosan vár valamit! 

Soha nem törődik bele! Ha ezt hiszed, tévedsz! Ha a szemét nézed, az azért 
is nagyon jó, mert akkor nem tudsz hátat fordítani neki. Ez virtuálisan is 
értendő.

Díszterem

Ünnepélyes összejövetelekre használatos díszes, nagyobb helyiség.
Szerződés, okirat, kötelezvény, vagy valami hasonló irat kerül eléd, amit 

alá kellene írnod. Adj magadnak időt az áttanulmányozására, próbálj a 
sorok között is olvasni! Ha nem megy, akkor kérd szakember segítségét! 
Most különösen fontos, hogy ezt el ne mulaszd!

Dívány

Kárpitozott, gyakran karfával, támlával ellátott fekvő bútor.
Gazdagodás. A janta ebben az időszakban anyagi hasznot jelez neked. 

Ha üzletet kötsz, akkor most bátran teheted, mert vagyonod gyarapodhat.

Dob

Henger, vagy üst alakú, kifeszített bőrös ütőhangszer.
Most minden lépés nehezedre eshet, de ha leteszed magadról azt a ter-

het, amit előzőleg boldogan, és nagy becsvággyal vállaltál, akkor köny-
nyebb lesz! Igaz, ezzel viszont az önbecsülésedet veszítheted el! Lehet, 
hogy mégis jobb lenne, ha végigvinnéd azt, amit elkezdtél?



Dobermann
Nagytermetű, rövid, sötét szőrű, hegyesfülű kutya.
Látod, kár volt annyira kíváncsiskodni! Most olyan dolgok jutottak a tudo-

másodra, amivel nem tudsz mit kezdeni. 

Doboz
Merev anyagból készült, fedeles, (gyári) csomagolásra is használatos 

láda formájú tartó.
Különleges időszakot jelez a janta. Számítasz rá, mégis, jobban 

meglepődsz, mint előzőleg gondoltad volna! Sajnos, ez bármilyen előjelű is 
lehet: a janta nem garantálja, hogy a meglepetésednek örvendeni is fogsz!

Dodzsem
Autószerűen kormányozható, nyitott kis kocsikból álló, szórakoztató ipari 

berendezés.
Most semmi sem jó úgy, ahogy van, vagy legalábbis ez a véleményed! 

Hiába vagytok együtt a családban, a munkahelyeden, olyan, mintha min-
denki külön utakon járna, ezért aztán sok az összeütközés, zsörtölődés. 
Ha meg végül sikerül egy irányba terelődnie a csapatnak, akkor rövid idő 
múlva unalmassá, hétköznapivá válik minden. 

Lehetséges, hogy más, egészen különleges célok irányába kellene men-
netek?

Dog
Sima szörzetű, felálló fülű, nagytestű kutya.
Nem elég valaminek csak a nagyját lerendezni, elintézni, az aprómunka 

is hozzátartozik. Most akár te, akár a környezeted, hajlamos arra, hogy 
gyorsan letudja a lényegeset, a befejezést pedig otthagyja. Lehet, hogy ez 
eddig is így volt, de most nagyon szembeötlő. 

A janta jele az apró munkákra hívja fel a figyelmedet. Ha nem figyelsz 
erre megfelelően, akkor rövid időn belül kellemetlenségetek lehet.

Dohány
Nikotint tartalmazó gazdasági növény.
Várakozás. Valamit, vagy valakit vársz. Ez most annyira elhatalmasodhat 

benned, hogy jobban odafigyelsz minden csengetésre, mint eddig. Töb-
bször kinézel az ablakon, a kapun, mert vársz valakit. Bekapcsolod a tévét, 
a rádiót, és keresed a híreket, mert úgy érzed, hogy valaminek történnie 
kell. 

A janta jele felkészít arra, hogy akit vársz, estére megérkezik. Ő pedig te 
magad vagy. Megérkezel önmagadhoz, és kitűnően fogod érezni magadat!



Dohányfüst

Dohányzáskor keletkező füst.
Különleges összetartozást jelez a janta: mint amikor a kismama megízleli, 

megnyalja a kanalat, mielőtt gyermekének a szájába teszi. Ezzel az ételt, 
a hőfokot ellenőrzi, és biztosítja, hogy amit ad, az jó, nem árthat. És mé-
gis! Mindketten külön világot képeznek, mindent másként látnak, éreznek. 
Látszólag az anya kezében van a kicsi jövője. Azért csak látszólag, mert 
legalább ennyire van, lesz az ő élete is a most még gyermek kezében. Sőt!

Dohánygyár

Dohányárut készítő gyár.
Figyelj nagyon a mai tevékenységedre, mert olyan dolgot csinálhatsz, 

ami most ugyan haszonnal kecsegtet, de később, esetleg többszörösen 
meg kell fizetned az árát. Ez alkalommal ne a megérzéseidre támasz-
kodj, hanem a tudományra, a statisztikára! Nem lesz könnyű döntés, de a 
haszon elmaradását kárpótolni fogja a meggyőződésed, hogy a döntésed 
helyes volt!

Dohánypajta

Dohánylevelek szárítására alkalmas szín.
Naponta, vagy nagyon sűrűn ott mész el előtte, mellette, és mindig 

eszedbe jut, hogy meg kellene nézni, be, vagy éppen oda kellene menni. 
Ezek után határozd el, hogy többé már nem érdekel. Ha ez sikerül, akkor 
ma, vagy most, biztosan nem hagyod ki. Utána megnyugszol, és sokszor, 
és hosszú ideig emlékezni fogsz az élményre, a látottakra. A janta ezt a 
fordított előjelű, döntés utáni, ellenkező cselekedetet jelzi neked.  

Dokk

Hajók festésére, javítására alkalmas vízteleníthető úszómű.
Erre vártál, erre készültél, és most, amikor itt van, megvan, akkor a vilá-

godat nem tudod. Most melyiket szereted igazán? Az előzőt, vagy a mosta-
nit? A janta a sok munkával, tevékenységgel járó beteljesülést jelzi neked.

Doktor

A jogi, az orvosi, a fogorvosi, az állatorvosi egyetem, vagy kar elvég-
zésével, illetve más karon tudományos dolgozattal és szóbeli szigorlattal 
ilyen képesítést, illetve fokozatot szerzett személy.  

Ha álmodban doktorral találkozol, vagy ilyet látsz, hallasz, akkor a janta 
azt jelzi, hogy a forma megvan, már csak meg kell töltened tartalommal. 
Ez a jobbik eset. A fordítottja mindig nehezebb egy kicsit. Most érkezett az 



életed, a tevékenységed egy olyan stációba, amikor a kitöltésre, az elmé-
lyülésre kell koncentrálnod!

Domb

Lejtős oldalú, 200 méternél nem magasabb földkiemelkedés.
Valamit, vagy valakit meg kell, hogy különböztess másoktól! Lehet, hogy 

csak nevet kell adnod, de az is lehet, hogy a természetben, vagy vir-
tuálisan, kerítést kell emelned! 

Dominó

Pontokkal számozott, tégla alakú lapocskákból álló kirakó társasjáték.
Jó és eredményes találkozásod, tárgyalásod lehet. Most jó beleérző 

képességgel megtaláljátok a közös illesztési pontokat, a mindnyájatoknak 
megfelelő megoldást.

Donga

Hordó, dézsa oldalát képező (hajlított) deszka egyike.
Vezetőre, instrukcióra van szükséged. A nehéz ebben az, hogy csak olyan 

személyt képzelsz el vezetőnek, aki más, mint te, és képes másokat is 
meggyőzni, nem csak téged. A janta azt jelzi, hogy most találkozni fogsz 
vele.

Dongó

Acélkék potrohú, nagy légy.
Amivel most szembe kerülsz, azonnal rendezd le! Tudni fogod, hogy mi 

az, amikor észleled. Ha nem teszed, akkor egyfolytában ezen fog járni az 
eszed, és egyéb területen is sok hibát ejthetsz. Ha ez mások tudtával tör-
ténik, akkor elképzelhető, hogy lesznek olyanok, akik először furcsálják a 
viselkedésedet, de aztán megértik, és örömmel látják rajtad, hogy máris 
jobban vagy.

Dózer

Földtoló.
Nehézségekkel küszködsz. Erős, elfojtott vágyad van arra, hogy elismer-

jenek.

Dög

Állati hulla.
Ez csak egy érzés, hogy vékony kötélen függ az ügyed, de ha már an-

nak nevezed, akkor – a janta jele szerint –, ez egy nagyon erős függőség. 



Himbálózhatsz te erre, meg arra, elszakadni nem tudsz! De lehet, már nem 
is akarsz!

Dörzsölőpapír
Csiszolópapír.
Nem mindig az a jó, ha adsz! A janta arra biztat, hogy végy el egy kic-

sit, és mindenki jobban jár! Az életben sokszor találkozol hasonló kihívá-
sokkal. Ez abban különleges, hogy alapvetően ellentmond az emberi ter-
mészetnek. Az elvétel nehéz, mert erős elhivatottság kell ahhoz, hogy 
mindenki elhiggye, ez a legjobb út.

Drapéria
(Fal) felületet díszítő, esetleg redőzött textilanyag.
Védelmet kapsz valahonnan, de figyelem! A hírek változatlanul mennek 

rólad, csak éppen nem foglalkoznak azzal, hogy hol, merre jársz, és hogy 
mit csinálsz.

Drazsé
Csokoládé–, vagy cukormázzal bevont, apró, gömbölyded cukorkaféle.
Jól mennek a dolgaid, mégsem tudsz belenyugodni, hogy miért nem jobb 

még ennél is. Újabb és újabb kihívás–borítékokat nyitsz ki, és mindig job-
ban és jobban elromlik a kedved, mert látszólag minden ugyanaz. Ha nem 
állsz le azonnal ezzel a módszerrel, akkor a janta fordulatot jelez. Az pedig 
– ha bekövetkezik –, már nem lesz az ínyedre!

Drót
Hengerelt, húzott vékony fémszál.
Nyugodtan tátva maradhat a szád! Ebben az időszakban ráébredsz arra, 

ha valaki, vagy valami kicsi, és gyengének látszó, attól még lehet ő a 
legerősebb. Ez alkalommal egy ilyen esettel találkozhatsz, ami után lé-
nyegesen jobban fogod becsülni az eddig jelentéktelennek látott embert, 
vagy bármi mást.

Drótkötél
Acélhuzalokból sodort erős kötél.
Ügyeid intézésének egy részét legjobb, ha átengeded másnak. A janta 

nem fáradtságot jelez, hanem azt, hogy most van olyan területe az életed-
nek, amit nagy valószínűséggel nem tudsz úgy megoldani, ahogy szeret-
néd. A probléma az, hogy érzelmileg kötődsz a dologhoz, és így nem tudsz 
annyira objektív lenni, hogy megfelelő döntéséket hozz. Ezért a janta jele 
más ember bevonását jelzi neked.



Dublőr
Filmszínészt némely – például veszélyes – jelenetben helyettesítő.
Furcsa esettel, helyzettel találkozol. A janta azt jelzi, hogy ne keresd, 

hogy kitől ered, csak azt, hogy miért. Ez esetben nem ér meglepetés, sőt, 
örülni fogsz neki.           

Dúc
Támasztószerkezetben használatos erős gerenda.
Eddig természetesnek vetted, hogy ott van mindig. Nem figyeltél arra, 

hogy mit is csinál tulajdonképpen. Van ilyen az ember életében, és az is 
előfordul, hogy ennek megfelelően úgy járhat, hogy akkor érzi igazán a 
hiányát, ha már nincs ott. A janta sajnos most ilyen jelet ad neked. Valaki, 
aki számodra „csak úgy volt”, elpályázhat mellőled. Előfordulhat, hogy ez 
nem lesz végleges, de számodra mindenképpen tanultságos.

Duda
Bőrből készült népzenei eszköz.
Meglátsz valakit, vagy valamit, esetleg találkozol valakivel, valamivel. 

Szeretnéd, ha kedvedben járna, de nem vagy biztos magadban, hogy ez 
sikerülni fog. Nézegetsz másokat, és próbálsz erőt gyűjteni. Akivel, vagy 
amivel találkozol, az látszólag közömbösséget mutat, de a mozdulataiból, 
és abból, ahogy rád néz, vagy éppen a színe, az alakja miatt, úgy gon-
dolod, közötöknek kell lenni egymáshoz. A janta a tapasztalatod gazda-
godását jelzi.

Duda
Autó, hajó, vagy gyár éles, erős hangot adó jelzőkészüléke.  
Ezt sikeresen lezártad, és új kihívások várnak a megszokott keretek 

között. Ez jellemzi a janta által jelzett időszakot.

Dugáru
Csempészáru, vagy valakinek kivételezésképpen félretett áru.
Nem bíznak meg teljesen benned. A bizalmat nem csak el kell nyerni, de 

azt folyamatosan igazolni kell. Előfordulhat, hogy az utóbbi időben nem 
szenteltél erre elég figyelmet.

Dugattyú
Motor hengerében előre-hátramozgó alkatrész.
Hiába érted el a kitűzött céljaidat, a lehetőségeid így is pontosan körülha-

tároltak. Ha ezt az állapotot is kipróbáltad, és úgy érzed, nem elég, akkor 
nem csak helyet, de szerepet is másikat kell vállalnod!



Dugó

Palackok, vagy kör alakú kisebb nyílások elzárására való, kihúzható kis 
hengeres tárgy.

Csak tudnád, mi a fene bajod van! A janta egy alapos fizikai elfáradást 
jelez neked. Edz, fuss, ússz, vagy végezz valami hasznos, nehéz kétkezi 
munkát! Ez most különösen jól fog esni.

Dugóhúzó

Dugó kihúzására való eszköz.
A cél szentesíti az eszközt, szól a mondás, de ez most biztosan nem igaz. 

Az erőszak, még ha esetleg a jó érdekében is történik, akkor is erőszakot 
szül. A cél elérése érdekében először is a célt kell meggyőznöd, hogy neki 
is jó, amit tervezel.

Dugvány

Szaporítás céljából lemetszett ág, gyökér, vagy levél.
Lehet, hogy valami fájdalmasan, vagy kellemetlenül érint ebben az 

időszakban. Fogd fel a dolgot a pozitív oldaláról! Csak most lettél – esetleg 
– egy kicsit kevesebb, szegényebb, de végül is lehetőséged nyílik így rá, 
hogy később pontosan az ellenkezője következzen be. Így van.

Dunyha

Takarózásra való, tollal töltött ágynemű.
Vannak olyan dolgok, amelyek csak rád, és vannak olyanok, amelyek 

csak másokra tartoznak. A tiedet természetes diszkrécióval kezeled, de 
a másokéba igyekszel betekinteni. Ne tedd! Hidd el, csalódni fogsz, mint 
ahogy benned is csalódnának! 

Az ember különleges lény. Csak együtt tud és képes élni, de úgy, hogy 
közben nem csak a gondolatai, de életének egy része is csak az övé, mint-
ha egyedül lenne a világban. A janta ezt jelzi neked.

Durábel

Cipőfelsőrésznek való, vízhatlan, tartós bőr, és ebből készült cipő.
Még jó, hogy megszoktad ezeket a reakciókat. Az elmúlt időszakban úgy 

bemelegedtél, mint boxoló feje az első pofonok után. Mész előre, és úgy 
érzed magad, mint kés a vajban. Azért csak figyelmesen, mert nem min-
den pereg le rólad! A személyedet érő közvetlen beszólások ez alkalommal 
utolérhetnek.



Dúvad

Nagyobb, kártékony vadállat.
Egy másik módszerrel új külsőt nyersz, ami belül is változásokat hoz elő!  

Ebben az időszakban – a janta szerint – a nyereség feltételének a megte-
remtése a feladatod. 

Duzzasztógát

A víz felduzzasztására a folyómederben keresztben épített gát.
Ebben az időszakban a janta azt jelzi neked, hogy nincs új a nap alatt. 

Különleges megoldásokkal keresnek meg, de bármennyire is el akar-
ják veled hitetni, hogy ez egy új, semmihez nem hasonlítható, te azon-
nal megtalálod a csatolást egy régi történethez. Lelkesedést vár tőled a 
környezeted. Tudod, de mégis nehezedre eshet. Ha időben felkészülsz rá, 
akkor előfordulhat, hogy erőt veszel magadon, és mégis örömet szerzel 
nekik.

Dűlő

Határnak két út, vagy mezsgye közötti, külön névvel megjelölt része.
A janta jele felhívja a figyelmedet arra, hogy nincs olyan közel a megol-

dás, mint ahogy gondolod! Tapasztalni fogod, hogy minél közelebb kerülsz 
hozzá, annál távolabbinak érzed. Amikor végre mégis a megoldáshoz érsz, 
akkor meg már nem tölt el az az elementális sikerélmény, amire eredetileg 
számítottál. Oszd be az erődet, a kitartásodat, és akkor a siker-öröm sem 
marad el! 

Dűne

Víz–, különösen tengerparton, az egyik oldalon lankás, a másikon mere-
dekebb homokdomb vonulata.

Vigyázat, a janta figyelmeztet! Már csak a kezedet kellene nyújtanod, 
hogy elérd a célodat, amikor nem várt, gátló esemény történhet veled. 
Ahogy közelítesz a végéhez, egyre apróbb lépésekkel haladj, és akkor el-
kerülheted az ebben a pillanatban még elkerülhetetlennek látszó helyzetet!

Dűzni

Robbanómotor fúvókája.
Tudod, hogy fel fog idegesíteni, mégsem kerülöd ki! Lehet, hogy már 

hiányzik egy kis gőzleeresztés? A janta a várható, de gyorsan lezajló 
adrenalinszint emelkedés jelét adja.



Dzseki

Lemberdzsek.
Most jól teszed, ha a fontos tárgyaidat, amelyek minden nap kellenek, a 

kezed közelébe teszed! Előfordulhat, hogy hamarabb lesz szükséged rájuk, 
mint azt gondolnád. Arról nem is beszélve, hogy most esetleg lábuk is kel-
het!  

Dzsem

Darabos gyümölcsíz.
Valamit megváltoztatsz az életviteledben. Ebben az időszakban találko-

zol valakivel, vagy nézel valamilyen műsort, ami erre ösztönöz. Jóleső kis 
kirándulás lesz, de hamar visszatérsz a megszokotthoz.

Dzsessz

Az amerikai néger zenéből kifejlődött heves ritmusú, a disszonanciát és a 
groteszk hatásokat kedvelő zene.

Különleges időszaknak nézel elébe. Sokszor már azt hihetted, hogy el-
tévedtél az élet útvesztőiben. Volt részed csodában, örömben, meg bánat-
ban is, de most elérkezik a legjobb. Visszatérsz. Látszólag ugyanaz, de 
te is tapasztalod, hogy ez lényegesen jobb, szebb. Az utazást ne sajnáld! 
Több lettél, és most tudod csak igazán élvezni azt, amit ismét megtalál-
tál. Nem akarom a kedvedet szegni, de hajt a véred, azonban ez sem fog 
sokáig tartani!

Dzsinn

Keleti mesékben gonosz, vagy pajkos szellem, démon.
A pénz számolva jó, szól egy mondás második része. Ezt most nem árt 

gyakorolnod! Ha megteszed, akkor se hidd el az első látásra! Gondold vé-
gig, tényleg annyi-e az annyi?

Dzsip

Erős kis terepjáró gépkocsi.
Az egyik legnagyobb arcraesés az, ha valaki elhiszi magáról, hogy min-

denttudó, nagy hatalmasság, aztán egy kis probléma máris védtelenné 
teszi. Másnál azt mondjuk, hogy előfordul ez mindenkivel, de nála csak 
annyit: megérdemelte! Ügyelj arra, hogy te legyél az, aki ezt mondja, nem 
pedig az, aki szégyenkezve hallgatja!



Dzsóker

A francia kártyának némely játékban bármely más kártyalapot helyettesítő 
lapja.

Benne vagy valamiben, amit már elég régóta erőltetsz. Megéri, kérdezi 
tőled a janta jele. Ha igen, akkor próbálkozz tovább, de más technikával! 
Ha meg nem, akkor egyértelmű a válasz.

Dzsúsz

Tisztán déligyümölcsből való gyümölcslé.
Van olyan helyzet, amikor nagyon nehéz valamit megcsinálni, és ilyenkor 

azon csodálkozik az ember, hogy mennyire tud mégis örvendeni neki. Vagy 
lehet, hogy pontosan ezért? Mert, ha könnyen ment volna, akkor nem is 
volna annyira értékes?  Ugye, hogy nem is olyan egyszerű erre a válasz! 

A janta a nagy nehézségek árán megszerzett örömöt jelzi neked.
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Ebéd
Déli, vagy kora délutáni főétkezés.
Ha valamit el akarsz érni, akkor gondolataidat öltöztesd fel úgy, hogy 

fogyaszthatóak legyenek! A hangokra, a stílusra különösen nagy gondot 
fordíts! 

Ismered? A stílus maga az ember! 

Ebihal
A béka kopoltyús lárvája.
A közeged jó, már csak szerencse, és türelmes várakozás kell. Mindkettő 

meglesz! Gratulálok! Nagyszerű időszakod következhet!

Ecset
Nyélbe erősített szőrből álló eszköz.
Ez a janta mindent magában hord, ami az ösztönvilágban a legjobb. El-

varázsoltság állapotába kerülhetsz, de vigyázz! Ha most rossz döntést ho-
zol, akkor nagyon hosszú ideig viselheted a következményeket! Az ecset 
nagyon különleges janta. Csak gondolj a kemény, de jó fogású nyélre, ami 
a biztonságot, a „tudom, hogy mit akarok, és azt is teszem”, és a „csak az 
enyém, senki másé”, üzenetet hordozza. 

Aztán a szőrére, ami a puhaságot, a simaságot, az élvezkedést, ha 
belekeveredsz, akkor az eltévelygést, a boldog, puha egyformaságot hiteti 
el veled úgy, hogy közben el is veszhetsz benne. S mindezt úgy teszi, 
hogyha nem vagy a közelébe, akkor is utolérhet a hatása. 

Az emberhez ez az egyik legközelebb álló janta.
    
Edény
Szilárd anyagú üreges tárgy különböző anyagok tárolására, feldol-

gozására.
Döntsd el, mit szeretnél és miért, mert ez így nem vezet semerre! Ha 

ezen már túl vagy, akkor jól tetted, és jól határoztál. A janta, az irányvonal 
megválasztásának szükségességére hívja fel a figyelmedet!

Édesség
Édes csemege, nyalánkság.
Van olyan teve, ami egypúpú, meg van olyan is, ami kettő. Mind a kettő 

teve, de mégis másak.   
  
Édesvíz
Olyan nyílt víz, amiben csak kevés oldott só van, mint például a folyók 

vize.



Figyelj magadra és a cselekedeteidre! Olyat dobhatsz el magadtól, amit 
később nagyon megbánhatsz. Ezen felül, mindenben a mértékletességre 
hívja fel a figyelmedet a janta. Minden területen csak annyi, és csak úgy 
legyen, ahogy az a legjobban elviselhető, élvezhető.

Égbolt

A föld felett, a magasban boltozatnak látszó térség.
A jantának több jele is van. Előfordulhat, hogy valamilyen nagyobb prob-

lémával találod magad szemben, és úgy érzed, kicsi vagy ennek a megol-
dására. 

A janta a múltba való visszaemlékezést is jelezheti, és az elvágyódás sem 
idegen ettől a jantától.

Egér

Lakóhelyek körül, maga vájta üregben élő kis szürke rágcsáló.
Olyan közegbe kerülhetsz, ahol kíváncsiak rád. Nem feltétlenül úgy, hogy 

kérdeznek, hanem csak figyelnek, hallgatnak. Érdekes! Ha észreveszed, 
akkor figyelmedet nagyrészt a kíváncsisággal figyelők kötik le. Segítségre 
ne számíts, de képességeid által jó időszakod lehet!

Egres

Zöldesfehér, vagy pirosas színű, bogyó alakú, savanykás gyümölcs.
Feltetted már magadnak a kérdést, hogy mi jó van abban neked, ha ezért 

is, meg azért is szólnak, ritkán dicsérnek meg, kevés a fizetésed, a meg-
becsülésed, és ezen felül még kockáztatsz is? Azért, mert szereted, vagy 
azért, mert ez van, válaszolhatod, de szerintem inkább az első. 

A janta a megéri-e kérdést teszi fel, amire te most biztosan jól válaszolsz.

Egyetem

Bizonyos tudományágak tanításával foglalkozó legfelső fokú oktatási in-
tézmény.

Bátran mondd el a gondolataidat, mert visszakapod, csak esetleg más 
megfogalmazásban! Aztán megint te, és megint ők. A janta most egy kül-
önleges, inspirációs időszakot jelez neked. Ez alkalommal, a hozzád na-
gyon hasonló emberek társaságában fogod magad kitűnően érezni.

Egyház

A keresztény hívek összességének valamelyik szervezett közössége.
Első látásra furcsa társaságban találod magad, de aztán ráébredsz, hogy 

a közös cél hozott, verburált véletlenül össze benneteket. Mindenkinek 



megvan a feladata, és ha ez összeadódik, akkor eléritek a célkitűzéseteket! 
A janta neve ne tévesszen meg, nem vallásról van szó!

Éjszaka
A nappal ellentéte.
A janta az érzékszerveid kifinomultságát jelzi. Figyelj a belső hangra, 

mert az most biztosan megmondja a „frankót”!

Éjjeliszekrény
Hálószobai ágy mellett álló szekrényke.
Valamit nagyon keresel, pedig tudhatnád, hogy hol van! Csak annyira 

elraktad, vagy még sem? Innen indul, és nagyon jó napod lesz!

Ejtőernyő
Zuhanó test, vagy tárgy esésének lefékezésére való ernyőszerű készülék.
Arányosság. Annyit adj érte, amit ér, és annyit is kérj, ha te vagy az 

eladó! Ebben az esetben akár szolgáltatsz, akár igénybe veszel, minden-
képpen jó üzletet kötsz! 

A janta – minden területre vonatkoztatva – ezt a jelet adja neked.

Ék       
Szilárd test részeinek széthasítására való.
Kemény ellenállásba ütközhetsz, de sikeresen megoldod a helyzetet. Ez 

a janta a biztonságos állandóság jelét is adhatja. Ha a két jelzést egyben 
értelmezed, akkor, ha a mostani problémát megoldod, hosszú ideig nem 
lesz ezen a területen tennivalód.

Eke
A föld lazítására és megforgatására való vontatásos talajművelő eszköz.
A janta nagy lehetőséget ígér neked ebben az időszakban. A jel a kemény 

munkával elérhető, nagyszerű eredményeket vetíti előre.

Ékírás
Az Ókori Keleten használt ék alakú jegyekből álló írás.
Utazás egy ismeretlen, de nagyon megkapó világba. A janta arra hívja fel 

a figyelmedet, hogy az egész életed egy nagy utazás. Ha ez a janta többször 
felvetődik az életed folyamatában, akkor te is a nagy utazók közé tartozol. 
Ezt ne csak fizikailag értsd, hanem elsősorban gondolatilag, ami azt jelenti, 
hogy az életed nagy részét úgy éled, hogy örömmel utazol át mások éle-
tén. Olyan vagy, mint a punnyadt világban a friss levegőt, felüdülést hozó 
szellő.  



Ékkő
Ékszerként, vagy díszül használt megmunkált drágakő.
A születésed, a szépséged, a tanultságod és az intelligenciád okán irigye-

id lehetnek. De ez nem egyértelmű, hanem különleges, mert csak azok 
irigykednek rád, akiknek nem vagy a közelében, vagy éppen irigyelt tulaj-
donságaidból nem vetődik rájuk is valami.

Ékszer
(Nemes) fémből készült, a testen, vagy a ruhán viselt dísz.
A janta olyan embert jelez, akit keménynek hiszel, pedig – miután job-

ban megismered rájösz –, puhább, mint gondoltad. Felkelti ugyan az 
érdeklődésedet, de hamar el is veszíti. Ez az ember te is lehetsz! Erre 
választ az időszakod ad.

Elefánt
A legnagyobb szárazföldi, ormányos emlős.
Kompromisszumkészséged látszólag határtalan ebben az időszakban, de 

a janta azt is jelzi, ha túlfeszítik a húrt, akkor még te sem tudod kontrollál-
ni a hirtelen feltámadt indulataidat. Figyelmeztesd a környezetedet, hogy 
ennek megfelelően ne akarjanak visszaélni a most barátságosnak tűnő 
hozzállásoddal!

Élelem
Ennivaló, élelmiszer.
A jantának több jele is van. Ha az élelem színes, akkor tele vagy szeretet-

tel, és boldogan adsz másnak, másoknak. Ha ugyanez szürke, vagy fekete, 
akkor neked van szeretetéhséged. Ha nem tudod megállapítani a jantád 
színét, akkor érzemileg nagyon érzékeny időszakod van. Nagy boldogság-
ban lehet részed, de az ellenkezője is előfordulhat, hiszen most nagy a 
sebezhetőséged.

Élesztő
Kelesztéshez való erjesztőanyag.
Egy ügyed nagyobbra kerekedett, mint előzőleg gondoltad volna, azon-

ban ebből most hasznod lehet. Figyeld, hogy mikor vetsz gátat az elbur-
jánzásnak! Ha ezt akkor teszed, amikor a szakmai hazzáértésed diktálja, 
akkor nagy a valószínűsége, hogy a siker nem marad el!

Elixír
Csodaszer.
Vágyakozásodban szomorú lehetsz. A janta figyelmeztet, hogy valaki, 



vagy valami után való ácsingózásod útja kétfelé ágazik. Ez lehet örömmel 
megtöltött, és boldogtalan is. Befolyásold magad, hogy nálad az előbbi 
történjen meg!

Ellipszis

Tojásdad alakú zárt görbe.
Bárhová kerülsz, azonnal megpróbálod a magad arcára alakítani a 

környezetedet. Az érdekesség ebben csak annyi, hogy nem alapvető vál-
tozásokat akarsz, csak éppen egy kicsit. De – bizonyos szempontból – már 
az is egészen más, mint ami eddig volt. Mármint az élhetőség szempont-
jából.

Élőhalott

Magatehetetlen, gyógyíthatatlan beteg, reménytelenségre kárhoztatott 
személy.

Már éppen ideje volt, hogy változások álljanak be az életedben: hosszú 
ideig voltál ugyanabben a helyzetben. Igaz, hogy ezt nagyon megszoktad, 
és előfordulhat, hogy jól is érzed magad benne, de valakik a változásra 
ösztökélnek. Az a legjobb, ha örömmel elfogadod a tanácsaikat, minthogy 
ágálj ellene! Ha netán mégsem akarod beadni a derekad, akkor is a vál-
tozás fog bekövetkezni, csak már eleve vesztesként indulsz.

Előlap

Valaminek az első felülete.
Hamisság. A janta arra a szólásra hívja fel a figyelmedet, hogy „a jó bor-

nak nem kell cégér”. Az eszes, tehetséges embert azonnal észreveszed, 
viszont ha valaki ezeket állítja magáról, akkor azt nem kell feltétlenül el-
hinned. A janta ezen felül még a móka és a mulatság jelét is adja. Ha ez a 
jantád, akkor mindkettővel találkozhatsz, illetve részed lehet benne.

Előszoba

A lakás bejáratát a belső helységekkel összekötő szoba.
Rossz előérzet uralkodhat el rajtad, pedig ennek nincs semmi alapja. 

A janta ez alkalommal csak az érzést, mint az előresejtés képességét 
gerjeszti fel benned.     

Elvtárs, elvtársnő

A munkásmozgalomban résztvevő férfi, nő.
Úgy tűnik, mintha kőkeményen a valóságos talajon állnál, de mégsem! 

Az idealizmusod most határtalan. Még arra is képes vagy, hogy az idea-



lista eszméidet, dolgaidat realisztikus érvekkel támogasd. A janta ebben 
az időszakban ezt a különleges – ha megtalálod a vékony mezsgyét, ahol 
mehetsz –, jó időszakot is jelzi neked. 

Embléma

Védjegy jellegű jelképes rajz, jelvény.
A janta személyiséged egy nagyon speciális tulajdonságának fontosságát 

emeli ki. A jel arra irányul, hogy nem kell mindenkinek az egész embert 
megismernie. Elég, ha csak annyit mutatsz magadból, ami ehhez a fela-
dat megoldásához kell. Azt viszont lényegesen mélyebben, és szélesebb 
dimenziókban tedd!

Embrió

A szervezetnek a petesejtből kifejlődő korai alakja.
Valami olyan történt, vagy történik ebben az időszakban veled és körülöt-

ted, ami a kikerülhetetlen, nagy változást fogja előidézni. Figyeld a jel-
zéseket! A janta ez alkalommal erre hívja fel a figyelmedet. Különleges ez, 
hiszen arra adja a jelet, hogy nyitott légy a jelzésekre.

Emelő

Fix támasztórúd körül forgatható merev test, mint egyszerű gép.
Úgynevezett férfias játékok. A janta előrevetíthet kártyajátékot, de 

hagyományos férfi sportokat is, mint például birkózást, ökölvívást, stb. 
Ezeket most nem feltétlenül férfiak végzik, és közel sem biztos, hogy a 
szabályoknak megfelelő helyen és módon.

Emelvény

A tér szintje fölé emelt (alkalmi) építmény, amelyről szónokolnak, vagy 
valamit bemutatnak, stb.

Akkor figyelnek rád, ha valaki valamilyen lehetőséggel, vagy hatalom-
mal felruház. Egyébként hiába látod magad másnak a tükörben, mint a 
környezetedben élők többsége, ez csak arra jó, hogyha rossz történik, 
te vidd el a balhét. Ha meg jó, akkor úgyis az aratja le a babért, aki a 
lehetőséget adta neked. Ez egy ilyen időszak. Légy nyugodt, mert „lesz ez 
még így se”! 

Ementáli

Félkemény, édeskés, lyukacsos sajt.
Vannak helyzetek, amikor bármit teszel, véletlenül sem a lényeget veszik 

észre. Ez is egy ilyen. Ebben az időszakban a lelkedet is kiteheted eléjük, 



akkor sem azzal foglalkoznak, akkor sem az alapigazságot látják, hallják, 
érzik, hanem egy szem előtt lévő, de végül is mellékes dolgot. Ezen most 
nem tudsz segíteni: hagyd, hadd rágják a csontot! Amikor majd megunják, 
akkor jön el a te időd, pontosabban, akkor fogják meghallani azt, amiről 
eddig folyamatosan beszéltél!

Emésztőgödör

A vécé tartalmát és a szennyvizet összegyűjtő nagyobb, fedett gödör.
Sokan szerencsés jantának tartják, de elsősorban akkor, ha most a dol-

gaidat hagyod kifutni. Nem beavatkozni, ez az irányadó kulcs! Ha van 
türelmed kivárni, akkor tényleg szerencséd lehet, és ez elsősorban pénz-
ben tapintható.

Eminens

Elsőrendű, kitűnő, kiváló diák
A janta riasztó jelzést adhat: magadra maradhatsz, ha nem találod meg 

a helyes egyensúlyt, és környezeted tagjaiban a tisztelnivaló tulajdonságo-
kat!

Emlék

Az emlékezetben őrzött tudattartalom.
Ha konkrétan megtörtént emlékekkel jelentkezik a janta, akkor sok elin-

téznivalód van. Úgy érzed, nem tudsz úrrá lenni azon a sok feladaton, 
ami előtted tornyosul. Pezseg, pörög az életed. Tudod egy kicsit lassítani, 
ha jantádat egy papírra kézzel, vagy ha lehetséges, a számítógépedbe is 
leírod. Ebben az esetben a janta végérvényesen távozik, de természetesen 
csak az, amit leírtál.

Emu

Másfél, két méter magas ausztráliai futómadár.
Valami olyan tulajdonságot akarsz elhitetni magaddal, aminek nem vagy 

a birtokában. A janta ebben az időszakban azt a jelet adja neked, hogyha 
kint állsz a viharos szélben, attól még nem te rohansz szédítő sebességgel.

Ének

Emberi hanggal megszólaltatott (szöveges) zene.
Keserédes napot jelez a jantád, ha éneket hallasz, vagy te énekelsz 

álmodban. A lelkedbe előbb öröm, majd bánat ver sátrat, és fordítva, 
de egyik sem túl szélsőségesen. Összességében inkább jó, érzelemmel 
feltöltött időszakod lehet.



Enyv

Állati csontokból készített ipari ragasztóanyag.
Olyan helyre mehetsz, vagy olyan tárgyalásban vehetsz részt, ahol min-

den tehetségedre és elővigyázatosságodra szükség lehet. Ha figyelmes 
vagy, akkor számodra jó fordulat következhet be, de ha nem, akkor vissza-
fordíthatatlan károd keletkezhet!

Epe

A máj termelte zöldessárga, keserű emésztőnedv.
A janta kettős hatása érvényesülhet. Egyrészt a nem megfelelő gondola-

tok és emberek távoltartása, másrészt pedig éppen ezek erős vonzása. A 
két jelzés teljesen ellentétes. Abban van egyedül az egyezés, hogy azok 
felbukkanását jelzik, akik akarattal, vagy akaratlanul, de nem jó hatással 
lehetnek rád. Az egészséges epe az előzőre, a sérült pedig az utóbbira ad-
hat jelzést.

Eper

Piros gyümölcs.
Fiatalság. A janta a nőnek azt jelzi, hogy megtalálta azt a férfit, akire 

olyan sokat várt, a férfinak pedig fiatal nő utáni vágyakozását.

Építész

Építmények tervezésével, felépítésével foglalkozó ember.
A janta segítségedre van. Arra hívja fel a figyelmedet, hogy mindig a 

végeredmény számít. Hiába volt tiszta, becsületes, egyenes a cél felé 
vezető út, ha ott nem megfelelő az eredmény, akkor az előző időszak is 
megkérdőjeleződik. Ezzel szemben viszont az ellenkezője is igaz.  Azért azt 
nem illik elfelejteni, hogy nagyobb az esély a nagyszerű végeredményre, 
ha már előtte is úgy tettünk, mintha már az az időszak is a vége lett volna.     

Még egy fontos üzenete van ennek a jantának: ha kacskaringós úton értél 
el kiváló eredményt, akkor lehetőleg tartsd távol magad tőle, mert egyéb-
ként az előző időszakban rád ragadt miazmák elvehetik a siker fényét.

Épület

Zárt helységeket magában foglaló építmény.
Ha az épület nagyobb nálad, és esetleg benne vagy, akkor biztonságot 

jelent. Ez érzelmi és anyagi biztonság is egyben. Ha kívülről látod, és csak 
gondolod, hogy mi lehet bent, akkor a biztonságod csak anyagi, de az ér-
zelmin még javítanod kell. Ha az épület kisebb nálad, vagy éppen magasról 
látod, és ezért nagyon kicsi, akkor keresed a biztonságot az életedben, de 



már látod, és azt is tudod, hogyan éred el. Ha a jantád csak felvetődik, de 
nem láthattad, akkor anyagi és érzelmi biztonság jelét adja úgy, hogy vagy 
elérted már, vagy pedig képes vagy arra, hogy megteremtsd.  

Ér

A vérkeringést vezető csőrendszer egy szakasza.
Szerencsés időszakot jelez a janta. Bármerre mész, bármit teszel, mindig 

segítőkbe botlassz.

Érc

Fémet tartalmazó ásvány, kőzet.
Birtoklási vágy. Ebben az időszakban úgy nézed a másét, hogy közben 

a tieddel hasonlítod össze. Ha netán úgy ítéled meg, hogy amit te birto-
kolsz, az esetleg satnyább a másikénál, akkor fondorlatokkal is képes vagy 
arra, hogy ilyenre, vagy éppen arra szert tegyél. Ez emberek, esetleg nők 
birtoklására is vonatkozik. 

Figyelem! Ennek a jantának az erkölcsi megítélése nem mentes a 
szélsőségektől!

Erdész

Az erdei munka műszaki irányítója.
Kapcsolataid erősödhetnek. A janta ebben az időszakban a kapcsolatok 

fontosságát, az erre való igényed megerősödését jelzi neked. A jövődet 
tekintve most egyébként is nagy szükséged lehet ezekre a kapcsolatokra.

Erdő

Fáknak és növényeknek vadon élő tömege.
Azt hiszed találtál valamit, mert amikor elfordulsz, és aztán visszanézel, 

már minden megváltozott. De ez csak egy nagy trükk! Semmire nem fog 
fény derülni, és semmi nem fog kitudódni, pedig mindenki tudja, látta, 
látja. Persze csak addig lesz ez titok, amíg az érintett el nem mondja, már 
pedig ő hajlamos erre. 

Ebben az időszakban ilyen hatások érhetnek. Röviden: a titok nem titok, 
és mégis az!

Erdősáv    

Szántóföldeket a széltől védő, keskeny sávban húzódó erdő.
Boldog órák, boldog percek rohanó életed bármely időszakában. A janta 

most lehetőséget ad arra, hogy megállj egy pillanatra, és kikapcsolódj. 
Ez az időszak olyan lehet az életedben, mint amikor a vándor odaér egy 



oázisba. Tudja, hogy másnap mennie kell tovább, de akkor, ott, erre még 
véletlenül sem gondol. Egyszerűen boldog, hogy él, és ihatja finom, éltető 
italát.

Érem
Kitüntetésül adományozott (feliratos) kicsi fémkorong.   
Mindent magadnak köszönhetsz, gondolod, de nem így a janta. Ez alka-

lommal éppen azt a jelet adja, ha csak magad teszed, akkor nem sokra 
mész! A csoportszellem erősödik benned.

    
Erényöv
Az asszonyokra házastársi hűségük biztosítására csatolható záras 

szerkezet.
Ezt a problémát a legegyszerűbb megoldanod, jelzi a janta. Most olyan 

helyzetbe kerülhetsz, olyan feladattal állhatsz szemben, ami csak az első 
látásra ígérkezik kemény diónak. Ha belegondolsz, aki eléd tolta ezt az 
akadályt, hát, nem sok fantáziával rendelkezett! Ezért, te meg ezt a tulaj-
donságodat vedd elő! Élvezni fogod a sikeredet!

Erkély
Emeleti helyiségből nyíló, a fal síkjából kiugró, korláttal körülvett nyitott 

épületrész.
Most jobban teszed, ha nem gondolsz abba bele, hogy mi van akkor, ha 

ez nem így, vagy nem úgy, vagy éppen így, vagy úgy történik. A janta jele 
szerint csak végezd a dolgodat könnyedén, nem meditálva azon, hogy mi 
lenne, ha! Biztos lehetsz benne, hogy ez csak a személyiséged csalóka já-
téka veled. Egyébként – a janta szerint –, minden a legnagyobb rendben 
van!

Ernyő
Kifeszíthető, vázra erősített, vízhatlan anyagból való, eső vagy nap ellen 

védő eszköz.
Védelmedet jól megválasztottad! Ez egy különleges janta, hiszen most 

nem mástól kapsz segítséget, hogy boldogan élhesd az életedet, hanem te 
magad döntöd el, hogy hogyan, és miképpen véded, biztosítod a boldog-
ságodat. 

A janta üzenete az, hogy a módszered, a választásod helyes, ennél jobb 
nem is lehetett volna!

Erőmű
Energiát termelő üzem.
    Bátran nyúlj hozzá olyan ügyekhez, beidegződött megszokásokhoz, 



amiről eddig azt gondoltad, hogy megváltoztathatatlanok! Itt az idő a már 
egyébként is nagyon korodált korlátok lebontására, és új gondolatok tér-
nyerésére!

Erszény

Fémpénz tartására való zárható kis (bőr) tárca, vagy zacskó.
Anyagi gondjaid vannak? Ne legyenek félelmeid! A janta jele éppen azt 

üzeni, hogy átmenetileg megoldódni látszik ez a probléma is. Figyelj a jan-
tára! Ha ez a rossz érzés elhatalmasodik rajtad, akkor a pozitív energiáidat 
is elnyeli, amit aztán nehéz lesz pótolnod!

Eső

Vízcseppek alakjában lehulló csapadék.
A munkádban, az életedben egy újabb szakasz zárul le. Ez nem azt jelen-

ti, hogy megtagadod az előzőeket, hanem ellenkezőleg, építhetsz rá! Te-
hát nem vész a feledés homályába, hanem új lehetőség adódik, amit te 
kihasználhatsz!

Esztergapad

Forgácsolásos megmunkálásra alkalmas szerszámgép.
Valaki – hűvös tárgyilagosságával, hozzáértésével – lenyűgöz. Később 

ráébredsz, hogy ez az egész lényegesen több érzelmet takar, mint azt első 
látásra gondoltad.

Étcsokoládé

Sötét színű étkezési csokoládé.
Élvezed az életedet. Megállás nélkül kóborolsz, és szinte mindent kip-

róbálsz, amit jónak gondolsz. Érdekes, az alkohol és a drog hidegen hagy-
hatnak, ezzel szemben a munka, a hivatás, a másik nem adta örömökkel 
viszont nem tudsz betelni!

Ételhordó

Étel szállítására használatos edény.
Valakinek örömet szerzel azzal a titkoddal, amit most megosztasz vele. A 

történetre nagyon sokáig emlékezni fog az illető.

Étlap

Vendéglőben az ételeket árukkal együtt feltüntető.
Ezt a kíváncsiságot magad gerjeszted. Nem másoktól indul, hanem te 

magad vagy most lényegesen kíváncsibb a szokottnál, de kíváncsiságod 



elég hamar lelohad. Előfordulhat, hogy a kedved is elmegy, miután ráéb-
redsz, hogy végül is semmi újat nem tudtál meg.

Evező

Vízijármű hajtására alkalmas lapátszerű eszköz.
Szerencsés vagy, mert barátodnak mondhatod azt, akivel ma találkoz-

hatsz: egyébként kénytelen lennél kikerülni, ha nem akarnál múló kel-
lemetlenséget magadnak.

Ezüst

Szürkésfehér, fényes felületű nemesfém.
Csalóka ábránd, hogy minden úgy marad, ahogy most van. A janta jele 

figyelmeztet: ha jobban megvizsgálod, és elgondolkozol rajta, akkor már 
most észreveszed, hogy nem jobb, hanem rosszabb lesz ezután. No persze, 
azt mondják, minden kornak megvan a szépsége, minden helyzetnek meg-
van a jó oldala. Ez bizonyára így van, ezért, ha majd odaérsz, akkor keresd 
azt! 

A janta fontos üzenetet ad most neked: az előrelátás, a felkészülés jelét.
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Fa

Kemény, vastag törzsű, ágakat csak bizonyos magasságban fejlesztő fás 
szárú növény.

Örömteli időszakhoz értél. Minden búdat-bajodat leveszik a válladról, 
minden problémád megoldódni látszik. Ha tehetnéd – és miért is ne?–, ak-
kor táncolva mennél mindenhova. Ez az érzés átragadhat környezetedre is, 
ezért a népszerűséged megnőhet.

Fácán

Színes tollazatú vad erdei madár.
Ez a nő nem tudja elrejteni előtted a nőiességét, ez a férfi nem tud 

eltitkolni előled semmit, pedig nagyon szeretne. A janta – általában – 
olyan titokzatosság jelét adja, ami egyben feltűnő. Ez csak a felületes 
szemlélőben mutat ellentmondást, hiszen lehetséges, hogy nincs is titok, 
csak így izgalmasabb és célravezetőbb. Mindenesetre, amikor úgy érzed, 
hogy az úgynevezett titok nyomára leltél, már nem is érdekel annyira, sőt, 
újabbal állsz szemben. Ezért aztán végül is örök homály fedi. Mit is? Lehet, 
hogy a semmit!

Faforgács

Gyalulás, faragás közben a fáról leváló hulladék.
Életösztönöd erősebb az értelmednél. Erősen koncentrálsz a dolgaidra, 

miközben elfeledkezel önmagadról. De ez most nem túl nagy baj, mert 
belső éned az ösztöneidnek olyan erős impulzust adnak, hogyha volna 
időd, és eszed rá, még magad is elcsodálkoznál önmagadon.

Faggyú

A kérődző állatok zsírja, a faggyúmirigyek váladéka.
Most olyan történhet veled, ami ellen először zsigerből tiltakozhatsz. A 

janta ezzel szemben azt jelzi, hogy jobb, ha magadévá teszed, mert így 
hosszú ideig élvezheted biztonságos védelmét.

Fagylalt

Gyümölcsléből, tejből készült, kásásra fagyasztott édesség.
Bizony ez így van! A jó dolgok – úgy tűnik – lényegesen hamarabb elmúl-

nak, mint a rosszak. Próbálkozhatsz különböző megoldásokkal, technikák-
kal, de a végeredmény ugyanaz lesz. De azért igazad van abban, hogy 
több úton is el lehet valahová jutni. Te most a hosszabbat választod. Szó 
se róla, így több ideig lesz részed a jóban is.



Fagyöngy
Fehér, vagy sárga bogyójú, fákon élősködő örökzöld növény.
Felmerül benned a kérdés, hogy ki tesz jót kinek? Az, aki a másiknak 

lehetőséget ad, vagy az, aki mindenét a másikra áldozza? Vagy talán az, 
aki miatt a másik boldogabb? Esetleg az, aki a szeretetével, a ragasz-
kodásával megfojthatja a másikat, vagy éppen az, aki – ha ez előfordul –, 
ő maga is belepusztul?  A janta jele választ erre nem ad, csak a kérdést 
feszegeti. Vele, vagy nélküle?

Fakír
Csodatevőnek hitt hindu aszkéta, bűvész.
Minden egyéb körülményt ki tudsz most kapcsolni annak érdekében, 

hogy csak arra figyelj, amit fontosnak tartasz. Ezzel kivívod a környezeted 
csodálatát, de vigyázz, mert egyszersmind egyedül is maradsz, márpedig 
– hosszú távon – egyedül nem tudsz megbírkózni az élettel! Csalóka siker-
ben lehet részed, ha az ebben a jantában tanult érzéseket, technikát nem 
tudod elereszteni.

Fáklya
Egyik végén nagy lánggal égethető, rúd alakú világítóeszköz.
Az irány helyes, csak azt ne felejtsd el, hogy mindennek ára van! Ez alka-

lommal az ár azonnal benyújtásra kerül, és ha nem számoltál vele időben, 
akkor nem csak váratlanul érhet, de utólag úgy érzed, az sem biztos, hogy 
megérte. 

    A tejfölnek van savója, a lángnak füstje, az örömnek üröme. Ez alka-
lommal nem kell várnod a másik oldalra, mert ha visszanézel, azonnal a 
szemedbe villan.

Fakutya
A jégen, kis szántalpakon csúszó, botokkal hajtott szék, mint téli sport-

eszköz.
Az érzés a fontos, nem a tapasztalás, jelzi a janta. Furcsa időszakod ez, 

hiszen belső énedben ugyanazt érzed, mintha ténylegesen itt, vagy ott 
volnál, ezt, vagy azt csinálnád. A különleges ebben az, hogy ehhez nem 
kell semmilyen tudatbefolyásoló szer. Elég a hangulat, az emlékezés. Ez az 
egyik legemberibb és örömtelibb janta.

Faláb
Valakinek, vagy valaminek a fából készült lába.
Hátráltatva érezheted magad, de ez most kifejezetten előnyödre válhat. 

Olyan aspektusból ismerheted meg a szeretteidet, a körülötted élőket, és 



nem utolsósorban a közvetlen környezetedet, ami keveseknek adatik meg. 
És ezért semmit nem kellett tenned, mert születésednél fogva most jött el 
az az idő, ami látásodat teljesebbé teheti. 

Általában véve az ösztönös lassítás, és a provokáció készségét jelzi a 
janta.                

Faláda

Fából, deszkából készült láda.
Elrakott emlékeid felszínre kívánkoznak. Ebben az időszakban ráébredsz 

arra, hogy észre sem vetted, hogy milyen jó kiállású, szép, okos, stb. em-
ber, gyermek voltál. Azért azt ne felejtsd el, hogy erre az időszakodra is 
ugyanígy fogsz majd később emlékezni.

Faló

Fából készült lovacska.
A siker egyik záloga a próba. A janta a premier, a megcsinálás, a hozzákez-

dés előtti próba szükségességének a jelét hozza. Most, amikor odaérsz, 
hogy meglépd, amit már régebben elterveztél, vagy hirtelen előtted te-
rem a probléma, mielőtt bármit teszel, először gondolatban, majd – ha 
lehetőséged van rá –, akkor az életben is csinálsz egy próbát. Ezzel olyan 
tapasztalatra teszel szert, ami nem csak a sikert biztosítja, de a folyamat-
ban már élvezed a dolgok alakulását is.

Faltörő kos

Faltörésre használatos eszköz.
Most olyan emberrel, vagy helyzettel kerülhetsz szemben, aki valakiknek 

az előhírnöke. Ne konfrontálódj vele, mert úgy sem találsz megfelelő meg-
oldást, hiszen nem ő irányít, csak most egyedül őt látod. Ha nem támasz-
tasz elé akadályt, céltalanná, tanácstalanná válik, és megismerheted azo-
kat, akik akarnak valamit tőled, vagy azt a célt, amit el akarnak érni. Még 
az is előfordulhat, hogy ez a kedvedre lesz!

Fándli

Malterosserpenyő.
Ismered a mondókát? Elment a Péter, visszajött a Pál, stb. Hát, most ezt 

a jelet adja a janta. Figyelj a látszólag egyforma dolgokra! Tudod, hogy 
két ujj sem egyforma, pedig mind a kettőt, sőt, mind a tizet, vagy húszat 
ujjnak hívják. Az egyik hosszabb, a másik tömzsibb, a harmadik ügyesebb, 
stb. Ha figyelmes vagy, akkor lesznek olyanok, akik csalódnak, de nem 
benned, hanem magukban.



Fánk

Gömbölyűre formált, bő olajban, zsírban kisütött tészta.
Most majdnem mindenki a kedvedben jár. Nem tudod mire vélni a dolgot, 

hiszen te semmit nem tettél érte, gondolod, de ez nem így van, és ezzel a 
„nemeknek” vége is van. 

Különösen jól érezheted magad, mert beért mindaz, amit eddig tettél. 
Hát arass, mondja az egyszerű gazda, amíg a szél el nem fekteti, a madár 
ki nem csipegeti!

Fapapucs

Fából készült lábbeli.
Valamit valamiért, merül fel a kérdés most valamilyen ügy kapcsán. A 

janta ennek ellenére a kompromisszum jelét adja. Nem olyan sarkos az 
élet, mint ahogy az felvetődik! Most biztosan van olyan megoldás, ami ki-
csit tompít a valamin, vagy a valamiérten.

Farkas

A kutyával rokon szürkés szőrű vadállat.
Kiszámíthatóság, jóindulat: a janta ezt a jelet adja. Ebben az időszakban 

ez az uralkodó tulajdonság az életedben és a környezetedben is.

Farok

Állat testének a törzsből hátul kinyúló, elvékonyodó része. Madár farktol-
lainak összessége.

A janta jele figyelmeztet. Ha egy komplett egészet vizsgálsz, nézel, ak-
kor nincs olyan része, ami kevesebbet érne a többinél. Ha bármelyiket 
is elereszted, elengeded, abban a pillanatban felértékelődik a többihez 
képest. 

Gondold csak meg! Ez is az élet egy furcsa grimasza. Azon munkálkodsz, 
hogy létrehozd a tökéletes egységes egészt, ez lehet család, munkahely, 
haza, stb. Aztán amikor úgy ítéled meg, hogy most már kicsit tökéletesíte-
ni kellene, akkor döbbensz rá arra, hogy bárhova nyúlsz, azonnal fontossá, 
pontosabban, fontosabbá válik. Kezd el a fiókok kipakolásával, hátha bele-
jösz, de az is lehet, hogy éppen az ellenkezője következik be!

Fasírozott

Vagdalt húsból készített, sütött étel.
Ne avatkozz bele! Engedd, hogy ők oldják meg egymás között! A janta 

jele biztat, és egyben előre jelez, hogy ilyen helyzetbe kerülhetsz, és akkor 
ne akard azt te lerendezni!



Farönk
Fának kitermelt rönkje.
Kitartóan, szívósan ragaszkodsz a születésed okán, és az életed során 

megszerzett jó, és kevésbé jó tulajdonságaidhoz. Ez – miután született tu-
lajdonságod is –, hihetetlen, majdnem legyőzhetetlen erővel munkálkodik 
benned. Ritkán van olyan, amikor a szerzett, és a született tulajdonságok 
ennyire egy nyomvonalon vannak.

Fátyol
Selyemből vagy pamutból szőtt lenge, áttetsző szövet.
Érzékenységed nyilvánvaló. A legapróbb belső rezdülések is elbizonyta-

lanítják a környezetedet. A janta jele szerint: hiába takargatod érzékeny-
ségedet, attól még jobban szem előtt van!

Fazék
Átmérőjénél magasabb, kétfülű hengeres edény.
Most aztán forrhatsz a saját levedben! Csak vigyázz, fel ne robbanj! A 

janta építő idegeskedéseket jelez ebben az időszakban.
    
Fecske
Villás farkú, gyors röptű, rovarokkal élő madár.
Vannak az életben olyan emberek, akik nélkül úgy érzed, nem tudnál 

meglenni. Akkor meg miért van az, hogy előfordul, hogy mégis ők bán-
tanak? Vigyázatlanság, önzés, vagy éppen mindkettő miatt? Mindenesetre 
ebben az időszakban a janta ilyen előjelzéseket ad neked.  

    Búslakodnod nem kell, hiszen így volt ez azóta,– ugye milyen régen is?– 
ebben meg volt ilyen, meg olyan is. Most megint valamelyik következik. 
Tapasztalni fogod, hogy kevés ilyen van az életedben, amikor a rosszabb 
rövidebb ideig tart, mint a jó. Mint a fecske, úgy fog elhúzni, aztán már 
csak a fészket nézegetheted örömmel, a szívedben a fiókák csipogását 
hallgatva.

Fecskendő
Injekció beadására való készülék.
Van olyan, amikor a közvetítő személye legalább olyan fontos, mint az, 

amit átad. Figyelj erre, és a belső hangodra! Ebből megtudhatod, hogy 
kell-e neked az, amit kínál, vagy sem.

Fedő
Edény befedésére való kerek lap.
Védekezés, támadás. Ez alkalommal a sorrend is legalább olyan fontos, 

mint az üzenet maga.



Fegyver
Élőlények megsebzésére, megölésére alkalmas, támadásra és véde-

kezésre való eszköz.
Belső feszültséged, félelmeid lehetnek. Egyetlen ellenszer van: beszélj, 

beszélj, beszélj! Mindegy miről, csak jártasd a szádat, akkor ez a janta 
egyre kevesebbet fog a felszínre tőrni!   

A janta ezen felül a kilátástalanság érzését is jelzi. Ez viszont annyira 
átmeneti, hogy még időd sem lesz elmerülni benne.

Fej
Ember, állat testének a szájnyílást és a legfőbb érzékszerveket magában 

foglaló legfelső része.
Körmönfontság, nagy alkalmazkodó képesség. Különleges janta külön-

leges jelekkel. Olyan közegben élsz, amikor mindig minden figyelmedre 
szükség lehet. Később már szinte eggyé válsz ezzel a különleges térrel, 
és te éppen azt teszed, amit régebben veled tettek mások. Ehhez persze 
különleges képességek is kellenek. A janta azt jelzi, hogy neked ezek 
megvannak. 

Az örök túlélő, de úgy, hogy az örök „jól túlélő” vagy.

Fejfa
A síron fából való emlékjel.
A jantának kettős jele van. Egyrészt az önigazolás keresése, másrészt a 

kíváncsiság kielégülése. A kettő egyszerre egy személyben és ügyben is 
előfordulhat ebben az időszakodban.

Fejőszék
Fejéshez használatos támla nélküli, alacsony szék.
A három láb a biztos lábakon állást jelzi. Az ülőke homorú kialakítása a 

stabilitást, az egyensúlyozás nélküliséget, az alacsonysága pedig azt, ha 
netán valamiért életed mégis kibicsaklik, nagy változás akkor sem követ-
kezik be. 

Fejsze
Fa vágására használatos, hosszú nyelű, ék alakú éles vasszerszám.
Ügyesség, szorgalom, magától értetődő bátorság. A janta nem csak a 

férfiaknak, de a nőknek is nagyon jó, sikereket ígérő jelet ad.      

Fék
Gépen, járművön a mozgás megállítására vagy lassítására való szerkezet.
Csak látszólag megfelelő ez az út, ez a megoldás, amit most kitaláltál. A 



lassítással, a szemlélődéssel szemben ez alkalommal a manőverezés na-
gyobb lehetőséget kínál. 

Fekália

Tőzeggel vagy fűrészporral kevert emberi ürülék, mint szerves trágya.
Megtaláltad, vagy most lelsz rá az életed elixírjére. Ez bármi lehet: elkí-

sér az egész életed folyamán, és állandó, biztos hátteret ad.

Fekély

A bőr, vagy a nyálkahártya helyi elhalásából keletkező kóros képződmény.
A problémádat – amikor kellett volna – nem helyesen rendezted le. Most 

már kénytelen vagy berendezkedni a lépésről lépésre megoldásra. Amikor 
először szembesültél vele, akkor egy mozdulattal túl lehettél volna rajta, 
de most már csak a körültekintő lelkiismeretesség segít. Egyébként ez ál-
talában is így van, figyeld csak meg! Ha lassan érsz el valahová, ez akár 
rossz, akár nagyon kellemes, akkor egy pillanat alatt képes vagy vissza-
vonhatatlanul megváltoztatni. Ha meg fordítva, akkor meg itt van a mos-
tani jantád.

Feketekávé

Megdarált, pörkölt szemes kávéból vízzel főzött ital.
A kávé színe és csillogása az ismeretlen végtelenségét, és ez által, ennek 

az ember általi kockázatmentes leküzdését mutatja. Az illata, az emberi 
emlékezősejtekben elraktározott, meghatározhatatlan elvarázsolást jelzi. 
A gyógyításhoz, a világhoz nagy valószínűséggel jobban értő, és a szellem-
világgal kapcsolatot tartó – a törzsi kultúrában élő – varázsló szólal meg 
benned az illat hatására. 

A janta íze az élet maga. Kicsit ilyen, kicsit olyan, ki milyennek érzi és 
szereti, de az biztos, hogy úgy lehet szeretni, mint az életet magát. A lét-
rejötte is sok hasonlatosságot mutat. Ennek megfelelően a janta jelével 
erőt kapsz régi, más dimenziókból az általad kiválasztott ügyek lehető leg-
jobb megoldásához. Fontos, hogy ez az életed nem mindegyik területén 
érvényes, csak azokon, amiket tudatosan kiválasztasz!

Félcipő

A lábfejet csak a bokáig fedő lábbeli.
Ősi kultúránk üzenetét hordja a janta. Intelligens embernek ápolt, tiszta 

a lábbelije. Most olyan emberrel találkozhatsz, aki azonnal elárulja, milyen 
is ő. Ha egyébként neked szól a jel, akkor ez mindenképpen azt jelzi, hogy 
intelligenciáddal mindent meg tudsz oldani, és még boldog is lehetsz.



Feleség
Női házastárs.
Gyarapodás. Ez lehet anyagi, de szellemi is.        

Felhő
A levegőben lebegő parányi vízcseppekből vagy jégkristályokból összeál-

ló halmaz.
Csak a szélsőségek között választhatsz. A janta vagy a teljes eltakarást, 

vagy az abszolút megmutatást, igazságot jelzi. Nem csupán az egyik, vagy 
csak a másik! Hol ez, hol meg az, és befolyásolni sem tudod!

Félsziget
A szárazföldből tóba, tengerbe benyúló földdarab.
Ácsingózol utána, pedig ez nagyon veszélyes. Lehet, hogy éppen ezért 

akarod annyira? Ha igen, akkor kérdezd meg magadtól, hogy megéri-e?
    
Felvonó
Függőlegesen, vagy meredeken emelkedve közlekedő szállítóberendezés, 

mint például a lift.
Erős szexuális orientációt jelez a janta. Ez a meghatározás többfélekép-

pen is értelmezhető. 

Fenék
Edény, akna, árok, stb. alsó része.
Legalul van, mégis mindenki őt akarja elérni. Neki kell a legjobbnak, a 

legmutatósabbnak, és a legállékonyabbnak lennie. Fölötte van mindenki: ő 
hordja a terheket, és mégsem ennek megfelelő a megbecsülése.

Fénykép
Valaminek, valakinek optikai úton, fényérzékeny anyagra rögzített 

negatív képe.
Hazugságok hálójába keveredhetsz. Bármit tesznek eléd, vagy monda-

nak, fogadd most fentartásokkal. Persze, ha egyébként kedvedre van, ak-
kor viszont ne foglalkozz a jantával! Nagy kárt a hazugságok, a füllentések 
nem okoznak neked, csak legfeljebb később bosszankodni fogsz a saját 
hiszékenységeden.

Fenyő
A nyitvatermők törzsébe tartozó tűlevelű örökzöld fa.
Szúrós levele elővigyázatosságra int. A gyantája azt jelenti, hogy egy 



kellemetlen ügytől nehezen szabadulhatsz. Jó illata a teljes azonosulást 
jelezheti, a fa sokrétű használata pedig a találékonyságot jelzi neked előre.

Féreg

Megnyúlt, puhatestű gerinctelen állat.
Valaki szemet vetett a javaidra. Úgy akar hozzájutni, hogy a végén már 

boldogan add oda neki. Egyetlen ellenszere van: a becsületesség, és a 
tisztességesség.

Férfi

Hímnemű felnőtt személy.
Uralkodás. Ebben az időszakban a kérdések és a kijelentések garmadával 

találkozhatsz, vagy éppen te vagy az, aki kérdez és kijelent. Aki ezzel ál-
modik, vagy a számításánál ez a janta jelentkezik, a nagy célok elérése 
érdekében képes nagy áldozatokat hozni anélkül, hogy tudná, eredményes 
lesz.

Férj

Férfi házastárs.
Új házba, lakásba költözés. Ha általában ez a jantád, akkor életed foly-

amán több lakhelyet jelez neked.

Festék

Tárgyak befestésére való színes készítmény.
Az ember arra is képes, hogy értelmet, másik irányt adjon az életének. A 

janta jele ezt a lehetőséget adja neked. Élj vele!

Fésű

A haj rendezésére használatos, sűrűn álló fogakkal ellátott eszköz.
Egyelőre passzív nézelődés kereszttüzében állsz, élsz, de később 

előfordulhat, hogy ez erős aktivitásba csap át. Ha teljesen átlátható, 
átjárható a tevékenységed, akkor elismerést is kaphatsz.

Fészek

Madaraknak (maguk építette) lakóhelye, amelyben tojásaikat kiköltik, 
valamint némely más állat, például egér, búvóhelye, odúja.

Keress új formát, mert már nem bírsz a tartalommal! Ha ez a jantád, ak-
kor – biztos háttérrel – most képes vagy az új kihívásoknak eleget tenni.



Fidibusz
Összecsavart papírdarab, vagy faforgács, amellyel valaki pipára, vagy 

szivarra gyújtott.
Örömteli találkozás.

Film
Mozgóképek sorozata.
Azt gondolod, hogy látod a lényeget, pedig ez nem így van! Most az van 

előtted, és az jut el a tudatodig, amit mások akarnak. Ha nem szeretnél 
ebben részt venni, akkor tarts távolságot, és meglátod, máris kitágul a 
látómeződ.

Fiók
Asztalnak, szekrénynek tárolásul használt, kihúzható, ládaszerű része.
Mielőtt bármit teszel, jól gondold meg, hogy mi lesz majd utána. Min-

den fióknyitás újabb meglepetést tartogat. A janta jele az előre megfon-
toltságra hívja fel a figyelmedet.

Firka
Firkált írás.
Szembesülés önmagaddal. Előfordulhat, hogy olyan tulajdonságú ember-

rel találkozol, mint tenmagad. Kíváncsi lennék rá, hogy milyen hatást vált 
ki belőled önmagad?

Fiú
Hímnemű gyermek.
Nem mindig kell kő, hogy a gyenge fűszál megerősödjön! Ha most egy 

olyan esettel találkozol, amiben úgy érzed, nincs sok lehetőség, hiszen 
minden területen gyengének látszik ebben a kihívásokkal zsúfolt világban, 
akkor rosszul teszed, ha nem fordítasz rá kellő figyelmet. Szinte észre sem 
veszed, és máris számolnod kell vele.

Flamingó
Hosszú nyakú és lábú, rózsaszín tollazatú gázlómadár.
Különleges és kellemes események előtt állsz. Ez alkalommal nagyon 

várod, és nem is fogsz csalódni.

Flaszter
Aszfaltozott, vagy kövezett burkolatú út, járda.
Egyedül érzed magad, pedig nem így van! Ez az érzés csak benned van, 



mások éppen nem így gondolják, sőt! Csak most nem vagy eléggé nyitott 
arra, hogy észrevedd az igyekezetüket.

Flitter

Női ruhák díszítésére való, csillogó, kerek kis fémlap.
Ez a módszer, amit most alkalmazol, egészen egyedi. Úgy védekezel, 

hogy közben megmutatod, hol van az a pont, ahol a gyengéd van. Hát, 
lehetséges, hogy ez bejön, de az ellenkezője is előfordulhat. 

Fodrász

Haj, bajusz, szakáll nyírásával, borotválással, illetve frizura készítésével 
foglalkozó szakember.

A látás és a gyors megszüntetés jantája. Most nagyon eredményes 
időszakod lehet.

Fog

Embernek és gerinces állatoknak a szájüregében egymás mellé sorakozó, 
harapásra, rágásra való csontszerű képződmény. 

A janta alapvető változásokat jelezhet az életedben. Ebben az időszakban 
olyan rossz dolgoktól szabadulhatsz meg, amelyek eddig egyre nagyobb 
teret követeltek a mindennapjaidban. Sajnos rossz események is bekövet-
kezhetnek, hiszen ezek is alapvetően megváltoztathatják az életedet. 

A fog az, ami minden jóval és rosszal találkozik. A találkozás következ-
ménye a felismerhetetlen változás. Még az is előfordul, hogy tevékenysége 
közben eltörik, de akkor sem tágít a változtatástól. Élete során elromolhat, 
aminek az a következménye, hogy kevésbé tud különbséget tenni a jó és a 
rossz között, mindkettővel ugyanúgy bánik. Ekkor sajnos a kiszámíthatat-
lanság is előtör a tulajdonságai közül. 

A fog janta az egyik legkülönlegesebb jelhordozó. A dolgok pozitív olda-
lának a felértékelésével tudod – esetleg – a számodra nem jó következmé-
nyeit ellensúlyozni.

Fogas

Ruhafélék ráakasztására való.
Fontos figyelmeztetést ad ez a janta: ami neked nem jó, az nagy 

valószínűséggel annak sem, aki hozzád hasonló. Ezzel szemben viszont, 
ha olyan valakivel találkozol, akivel egyszerűen csak szükségetek van 
egymásra, akkor elképzelhető, hogy neki pontosan az a valami, vagy va-
laki hiányzik az életéből.



Fogassüllő
Hosszúkás testű, ízletes, szálkátlan húsú, ragadozó hal.
Tisztaság és ennek szeretete. Az élet minden területén az átlátszó, egész-

séges becsületességet, tisztaságot jelzi a janta. Ha ilyennel álmodsz, vagy 
személyedre ez a számítás jön ki, akkor különleges emberként éled az 
életedet, vagy éppen ezt az időszakodat.

Fogat
Szekér, kocsi az eléje fogott állatokkal együtt.
Van olyan helyzet, amikor ez a haladás lényegesen biztonságosabb, mert 

nem vagy egyedül. Máskor meg éppen ez nehezíti meg, hiszen nem csak 
tőled függ, hogy merre, hogyan és meddig. A janta a toleranciát jelzi neked. 
Bizony előfordul, hogy az ilyen helyzetekből szövődnek a nagy, boldogsá-
gos, esetleg hosszú kapcsolatok.

Fogda
Személyek ideiglenes (rendőri) fogva tartására szolgáló helyiség.
Olyan talajra léphetsz, ahonnan egyre kisebb az esélyed a többféle meg-

oldásra. Ez azért veszélyes, mert mindig rendelkezni kell az életben egy 
másik úttal, mint ahogy a kedvenc bohócunk is mondja: „van másik”! Hát 
legyen neked is, de akkor ügyelj a lépteidre!

Fogó
Tárgyak erős megfogására, elmozdítására, stb. alkalmas, két egymást 

keresztező karból álló kéziszerszám.
Az erőszak erőszakot szül! Ezt az alapigazságot most ne feledd! Ebben az 

időszakban bármilyen atrocitás ér, fordulj megértéssel feléje, vagy feléjük, 
mint ahogy Jézus tanítja: „ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel”! 
Ez a hozzáállás lényegesen célravezetőbb és jobb lesz neked, mintha az 
első indulatodra hallgatsz!

    
Fogoly
Fogságban lévő személy.
Optimizmus, lelki felszabadultság. A janta kiegyensúlyozott, jó időszakot 

jelezhet neked.

Fóka
Nagy testű, úszólábú, ragadozó tengeri emlősállat.
„Ha bemész, a ruhádról, ha kijösz, az eszedről”, szól a mondás. Ennek 

többféle tanítása van. Az egyik az, hogy ne ítélj elhamarkodottan csak az 



első benyomásod alapján, mert előfordulhat, hogy kellemes, vagy éppen 
az ellenkezője, tehát nagyon nagy, és rossz csalódásban lesz részed.

Fokhagyma

Gerezdes, erős szagú, hagymás konyhakerti növény.
A janta pihentető, könnyű, kellemes álmokkal gazdag éjszakai alvást, 

pihenést jelez. A fokhagyma janta egyébként is az ember fizikális, és szel-
lemi feltöltődését jelzi. Ha valaki többször találkozik ezzel, akkor garantált 
a hosszú élete ezen a földön.

Fokos

Hosszú nyelű kicsi balta, vagy csákány alakú fejjel ellátott eszköz, (népi) 
fegyver.

Jószándékkal is lehet bajt, kárt okozni, főleg, ha a jószándék mellett még 
az ilyen akarat is előfordul. 

Fólia

(Papír) vékony fém, vagy műanyag lemez.
Problémáidat könnyedén megoldod. Most van az az időszakod, amikor 

tudod, hogy mihez nyúlj, mit tegyél, és bármit képes vagy a helyére ten-
ni. Igaz, hogy nem véglegesen, de átmenetileg mindenképpen jobb lesz 
körülötted a levegő.

Folt

Valaminek a felületén az alapszíntől elütő színű, vagy elszíneződött kisebb 
terület.

Ha valamit, vagy valakit stigmaként élsz meg, akkor dizájnold! Élvezd, 
hogy ettől vagy különleges! Milyen jó, hogy neked ilyen van, nem pedig 
olyan, mint az átlagnak. Ha rám hallgatsz, akkor ki is hangsúlyozod. Ebben 
az esetben máris látni fogod, hogy sajnos nem is olyan nagy, vagy kicsi, 
színes, vagy színtelen, sok, vagy kevés, és így tovább. 

Ezzel a jantával önmagad felfedezése új dimenziókba lép.

Folyó

Nagyobb, szélesebb medrű folyóvíz.
A janta erős személyiséget jelez. Ha valaki megismer, akkor sok örömet 

szerezhet magának általad. Kiszámítható, és általában termékeny tulaj-
donságok jelét adja. Ha erre az időszakodra esik ez a janta, akkor irigy-
kedhetnek a környezetedben élőkre, mert nekik nagyon jó lesz majdnem 
minden.      



Folyondár

Kúszónövény, fútónövény.
Gondolataid csaponganak. Keresd a kiindulást, mert könnyen eltéved-

hetsz!

Folyosó

Épület egy szinten lévő részeit összekötő hosszú, keskeny térség.
Megtaláltad életed helyes útját. Ha álmodban netán félelemmel töltene 

el a folyosón való járkálás, akkor ez a kiszámíthatatlan jövődet jelentheti. 
A folyosó janta általában az élettel járó izgalmakat, és azt jelezheti, hogy 
végső soron a sokaság között is mindig egyedül vagy. Neked kell válasz-
tanod, hogy melyik ajtót nyitod ki, melyiken lépsz be! Ha álmodban más is 
van a folyosón, akkor valaki erős befolyása alatt állhatsz.

Fonál

Elemi szálakból sodort, szövésre, kötésre stb. használt hosszú, összetett 
szál.

A különleges tulajdonságú janta engedi, hogy játszál vele, de akár egyedül, 
vagy éppen a társaival, örök rabságot, vagy barátságot is tud biztosítani. 
Ha kell, képes a legélesebb késként is működni. A janta a megtévesztés, 
az önfeledt szórakozás, és a sorsokra kiható történések jelét adja.

Forgács

Fa, vagy fém megmunkálásakor keletkező keskeny, összecsavarodó hul-
ladék.

A janta az ösztönös védekezés képességének jelét adja. Nincs, és nem is 
kerülhetsz olyan helyzetbe, amikor a belső éned teljesen védtelenné en-
gedné tenni magad. Ha netán csodálkozol magadon, akkor tudd, most ez 
játszódik le benned.

Forrás

A földből természetes úton előretörő víz, és ennek helye.
Öröm és bizakodás.

Fotel

Kárpitozott karosszék.
Biztonság, tekintély. Ez a janta, ha hozzád áll közel, akkor neked min-

denképpen jó időszakot jelezhet. Ha nem, akkor áldozatokat kell hoznod a 
saját érdekedben! Ha ez a janta jön ki a számításodnál, akkor sokak által 
szeretett, míg egyesek által félelmetes ember lehetsz.



Föld

Égitest, lábunk alatti talaj.
Különleges ember, különleges jantával. Téged az tesz boldoggá, ha má-

soknak lehetőséget, testi és szellemi, vagy lelki élelmet próbálsz bizto-
sítani. Kikerülhetetlen, nélkülözhetetlen, csak szerethető, és tisztelhető 
ember vagy. Te vagy az a személy, akire, ha titkon irigykednek is, azt 
eltakarva teszik. Nem tőled tartanak, hanem azoktól, akik állandóan körü-
lötted vannak.  

Jó, hogy vannak ilyen emberek köztünk!
    
Földművelő

Földműveléssel foglalkozó.
Nagy belső lelki megnyugvás és öröm tölt el valami, vagy valaki által. A 

janta az ember legmélyebb zsigereiből emeli a felszínre ezeket a tulajdon-
ságokat. Tapasztalni fogod, hogy ez egészen más, mint amikor hasonló 
érzés tölt el, de más janta jeleként. Ez az irányadó. Olyan, mint amikor 
egy új ízt érzel, és aztán később már ahhoz hasonlítod a közeli ízeket. Ez 
az etalon, ami most lehet a lelkedben.

Főnök

Közösség vezetője.
Szélcsend után, hirtelen feltörő légmozgást jelez a janta. Ezt nem feltét-

lenül kell csak az időjárásra értened!

Föveny

Víz fenekén és partján lévő finom homok.
Ezt a dolgot, ügyet addig simítgatod, teregeted, amíg annyira be nem 

keményedik, hogy nem tudsz vele mit kezdeni! Aztán, ha már ilyennek 
elfogadod, és majdnem örvendesz is neki, akkor hirtelen – valaminek a 
hatására – ismét, még egy kis fuvalat is képes alakítgatni. 

A janta ez alkalommal nem a hosszútávú elrendezés, tervezés, és más 
egyebek jelét adja.

Főzelék

Növényi részekből főzött, jobbára sűrű étel.
Most, hogy megérkezett az őt megillető helyére, jókedved nem ismer 

határokat. Ez alkalommal bármit képes vagy eladni, ha a társakat jól 
megválasztod, és nem feledkezel meg arról az apróságról, ami kiemeli a 
lényeget!



Főzőkanál

Fővő ételek keverésére használatos lapos fejű fakanál.
Aki ebben az időszakban ellentéteket szí, pletykálásával emberek hangu-

latát befolyásolja, azok között – pestiesen szólva – kavar, arra most nagy 
arcraesés vár. A janta ez alkalommal a kíméletlen, azonnali visszacsapás 
jelét adja.

Franciaágy

Iker, vagy duplaágy.
Önigazolás. A janta olyan embert jelöl, aki azt gondolja magáról, hogy 

őt már nem csak elfogadják, de el is ismerik, ezért önbizalma majdnem 
mérhetetlen, önbecsülése pedig csorba nélküli. 

Franciakulcs

Csavaranyák befogására, és forgatására való, állítható nyílású kézi-
szerszám. 

Valaminek a birtoklása önbizalmat ad, de vigyázat, mert ez csalóka is 
lehet! Könnyen előfordulhat, hogy a birtokolt dolog vagy személy, neked 
okozhat kellemetlenséget!

Freskó

Nedves vakolatra festett falfestmény.
A lényeg az előkészítésben van. A janta – ebben az időszakban – a dön-

tés előtti előkészítés fontosságára hívja fel a figyelmedet. Ha ezt alaposan 
teszed, akkor sok olyan, most esetleg előre nem látható problémát meg-
látsz, ami már előre lerendezhető.

Frézia

Tölcsér alakú, illatos virágú gumós növény.
Elszálló fiatalság, ami mégis örökre megmarad.

Funerátor

Temetkezési ügyek intézője.
Vannak olyan helyzetek az életben, amikor úgy jársz sikerrel, ha céljaid 

elérése érdekében az egyéb érzékszerveidet kikapcsolod. Ha ezt okosan 
és meggondoltan teszed, akkor számíthatsz az eredményre. Mert lám, az 
egér az egérfogó környékén, a sajt illatára kikapcsolja az egyéb szerveit, 
és csak az evés, a rágcsálás van a szeme előtt, és meg is történhet a baj. 
Ha viszont gondolkozott volna, hogy hogyan, és miért került éppen eléje 
az a kicsi sajtdarabka, akkor esetleg még mindig élne.



Furulya

Ajaksípos, hangképző nyílásokkal ellátott fafúvós hangszer.
Mindent magad nem tudsz megcsinálni, most segítségre van szük-

séged! Érkezni is fog egy olyan valaki, aki elképzeléseidet majdnem job-
ban elkészíti, lerendezi, mint azt te magad tetted volna. Ez egy nagyon jó 
együttműködési időszakotok.

Fű

Alacsony, lágyszárú, keskenylevelű, egyszikű növény.
Gondtalan napokat jelezhet a janta. A fűszálak a napokat mutatják: az 

egyik ilyen, a másik olyan, de mégis egyforma. Ez ad egy nagyfokú gond-
talanságot, hiszen ha kicsit hosszabb, vagy vastagabb is, attól még majd-
nem ugyanolyan, mint a másik.

Füge

Melegebb égtájakon termő édes, húsos, sok apró magvú gyümölcs.
Bámilyen jó és szép, az idő mindent megváltoztat. A janta jele fontos: ez 

is elmúlik, hívja fel a figyelmedet. Ezért, ha jó történik veled, akkor örvendj 
a szerencsédnek, ha pedig rossz, akkor gondolj arra, amit a janta jelzett 
erre az időszakra!

Fül

A hallás páros érzékszerve.
Ez alkalommal kénytelen vagy kockázatot vállalni. Nem elég, hogy szinte 

teljesen nyitottá teszed magad, de erre a tényre még rá is irányítod a fi-
gyelmet! Most ez nagy biztonsággal bejön. Lesznek, akik a tisztességet, a 
megbízhatóságot látják benned, és ők is hasonlóan tesznek veled szem-
ben. De, esetleg lesznek olyanok is, akik a saját személyiségükből kiin-
dulva, nem gondolják, hogy amit mutatsz, az a valóság, ezért ártani nem 
fognak. Igaz, sikert sem érsz el náluk, de miután az emberek többsége az 
előző kategóriába tartozik, ezért jó időszakod lesz.

Fürdőszoba

Tisztálkodásra való mellékhelyiség.
A janta a szelektálás jelét adja. Ebben az időszakban ne várd meg, amíg 

felszólítanak arra, hogy mindent tegyél a legmegfelelőbb helyre, hanem 
kezd el te!  Ezzel sok kellemetlenségtől kíméled meg a környezeteddel 
együtt önmagadat is!  



Fűrész

Fogazott pengéjű forgácsoló szerszám.
Mindegy ki van elől, és ki hátul, most az együttgondolkozás, és az 

egyszerre együtthaladás a lényeg. Győzd meg a környezetedet és a csa-
ládodat, hogy ebben az időszakban nincs helye az „önálló utas” járkálá-
soknak, mert akkor az egész közösség létét veszélyeztetitek. Ha ezt sikerül 
elérned, akkor nagy sikerélményben, és utána boldogságban lehet részetek

Füst

Égéskor keletkező gázoknak a levegőben szálló tömege.
Színe és formája alapján más és más a janta jelzése. Ha fekete és fölfelé 

száll, akkor figyelmesen a dolgaiddal, és az egészségeddel, mert esetleg 
nem fogsz örvendeni az elkövetkező eseményeknek! Ha szürke ez a füst, 
és úgy gondolod, hogy csípi a szemedet, akkor valakik kellemetlen pletykát 
terjesztenek rólad. Ha ugyanez a füst szépen, kacskaringósan, szürkén 
száll az ég felé, akkor nem várt örömben lehet részed. Ha szétterül a füst 
a földön és mindent beborít, akkor ellentmondást nem tűrően, kemény el-
szántsággal intézd az ügyeidet!

A füst általában a különleges janták közé tartozik, hiszen az ártó gon-
dolatokat jelzik, amelyek az emberi élet folyamatos tisztulása során kelet-
keznek. Ezzel együtt is sokszor visszanyúlunk ezekhez, mert egyébként 
nem tudnánk értékelni az életet, mint megismételhetetlen csodát. Ezért a 
füstnek több jelentése is lehet. Ha álmodban egyszerűen csak füstöt látsz, 
akkor örvendj, hiszen elmegy minden, ami béklyóban tartotta az érzése-
idet! Ha a számításodban ez a janta jön ki, akkor olyan tiszta lelkű embert 
jelez, aki képes – ha kell –, napról napra, évről évre újrakezdeni valamit.

Fűszer

Ételbe keverve ennek jelegzetes ízt, zamatot, színt adó növényi, vagy 
ásványi anyag.

A janta magyarázat nélkül is tudható jelet ad: mint az elvarázsolás, az 
elfogadás, az élet szépségeinek feltétlen imádata, stb.

Fűzfa

Nedves helyen növő, barkás virágú fa.
Boldog szomorúság. Nincs ellentmondás a jelben. A janta olyanokra is 

képes, ami egyébként szinte elképzelhetetlen. A lelkedben van egy kis 
szomorúság, de ez nincs ellenedre. 



Füzet

Borítólapok közé fogott papírlapok.
    Valaki olyan dolgokat mond el neked, amit jobb lenne, ha nem hallgat-

nál meg! Ezt nehéz megállnod, mert felkeltette a kíváncsiságodat. A janta 
ezt a jelet adta neked.     





g





Gabona

Lisztes magvú gazdasági növények összessége.
Járásod után sokáig nyomod maradhat, de aztán, az esetleges kényel-

metlenségekkel teljesen asszimilálódhatsz. A janta ezen felül a szintén át-
menetinek induló, de utána erős kötődést hozó jelet is ad.

Galagonya

Fehér virágú, piros, vagy fekete termésű, tövises cserje.
Valaki belédkapaszkodhat, és felhívja magára a figyelmet. Először eluta-

sítod, majd észreveszed egy olyan tulajdonságát, ami – előfordulhat, hogy 
– nagyon kedvedre van.

Galamb

Szürkés, fehér, stb.tollazatú, gyors röptű madár.
A janta szerelemmel kapcsolatos jelet ad. Ha több ilyen madarat látsz, 

akkor kerülget a szerelem. Ha egyet, akkor kedvesed vár. Ha kettőt, és kö-
zel vannak egymáshoz, akkor megtaláltad az igazit. Ha netán galambürü-
léket látsz azon a járdán, amin mész, vagy esetleg valamely ruházatodon, 
vagy párodon, akkor szerelmetek, sajnos, a vége felé járhat. 

    Ha ez a janta a kiszámolás során jött ki neked, akkor szerelmi, érzelmi 
motivációd erős lehet.

Galéria

Képtár, képzőművészeti múzeum.
Más állapot. A janta előrejelzését legpontosabban úgy lehet meghatároz-

ni, hogy olyan, mint a terhességét hordó, viselő, leendő anya érzései, le-
lkiállapota, és a világhoz való viszonya. Ha nő vagy és túl vagy már ezen, 
akkor nincs mit hozzátenni. Ha nem, akkor támaszkodj a képzelőerődre! 
Gondolj a leendő kismama önmagába fordulására, és mégis új területek 
felé való erős nyitottságára, a félelmekre, a bizakodásra, a bizalomra, a 
várakozásra, valamint a semmihez nem hasonlítható átmeneti, de bizo-
nyos szempontból mégis végleges időszakra!

Gallér

Ingnek, kabátnak, ruhának a nyak körüli, visszahajtott része.
Azért nem árt az óvatosság! Minél magasabbra mászol, hogy többet 

láthass, annál sérülékenyebb vagy! A létra, a masszív lábakon és talajon 
álló létra, ennek az időszaknak a jele.



Galuska

Apró darabokra szaggatott főtt tészta.
Ezt az időszakot jobb lett volna, ha kihagyod, ha már engedtél a csábí-

tásnak, ahelyett, hogy az eszedre hallgattál volna! Ebben már benne is 
van a janta jele, azaz, hogy miképpen kerülheted ki a csapdát, amit valaki, 
vagy éppen te állítottál magadnak. Ez most olyan is lehet, mint amikor az 
orvvadász vadcsapdát tesz ki, és éppen ő lép bele. Ő is legalább két hibát 
ejtett: az egyik a csapda kirakása, a másik pedig a mohóságból eredő fi-
gyelmetlensége.

Ganéj

Istállótrágya.
Látványa, szaga szerencsét jelez. Ha lapáton, vagy villán látod, és ép-

pen te dolgozol vele, akkor magad teremted meg a szerencsédet. Ha ál-
latot is látsz a ganéjban tapisgálni, akkor igyekezz lehetőséget teremteni a 
dolgaidban, hogy a szerencse utolérhessen! Ha számításodnál jött ki, ak-
kor általában szerencsés embernek monhatod magad: valaki folyamatosan 
vigyázza életedet!

Gát

Víz lefolyását elzáró, vagy kiáradását akadályozó építmény.
Valaki a teljesítményével le akar nyűgözni. Érdeklődéssel hallgatod, fi-

gyeled, és nem érted, miért van annyira oda magától.

Gatya

Férfi alsónadrág.
Magad sem érted, hogy miért nem haladsz a dolgaiddal? A janta körülmé-

nyeskedést jelez. Ebben az időszakban hajlamos vagy arra, hogy a lehető 
legjobban megbonyolítsd az életedet!

    
Gaz

Hasznavehetetlen növény, gyom, dudva.
Kockázat nélküli próba: a janta ezt jelzi előre. Ebben az időszakban biz-

tosan sok mindennel próbálkozol. Egy biztos, rossz vége nem lesz, ezzel 
szemben viszont sok tapasztalatra szert teszel.

Gáz

Fűtésre, világításra használatos légnemű anyag.
Különleges helyzetbe kerülhetsz, különleges emberrel. Ha tudod, hogyan 

kell vele bánni, akkor sok örömet szerezhet neked. Ez alkalommal ne az 



érzelmeid vezéreljenek, hanem kifejezetten a tudásodra hallgass! Olvass, 
tanulj, okosodj! 

A janta különleges, hiszen könnyen eltévedhetsz, sőt, még károd is kelet-
kezhet, ha nem tudod hol vagy, merre mész, ezt hogyan tegyed, és mit 
csinálj?         

Gázló

Folyó, vagy állóvíz átlábolható szakasza.
Sikerélményben lesz részed. Most igazolódik be, hogy nagyon jó volt az 

elmúlt időszakban az a filozófia, ami alapján a dolgod végezed.

Gázolaj

Kőolajból lepárolt üzemanyag.
Nyugodtan hihetsz a szimatodnak: csak akkor menj bele ebbe az ügybe, 

ha számolsz a következményekkel! Ami nem feltétlenül jó, vagy rossz, ha-
nem egyszerűen ez az eset nem következmények nélküli.

Gázóra

Gázmérő óra.
Érzelmi – belső – órádat mutatja. Hol nagyon gyorsan megy, hol meg 

alig, vagy éppen áll. Ha álmodban a jantát messziről látod, akkor érzelmi-
leg jó időszakban vagy, ha pedig közelről, akkor éhes vagy egy kis érzelmi 
hullámra. Ha a számításod során vetődött fel a janta, akkor – elsősorban 
– a testi, érzelmi megnyilvánulások jelét adja.

Gémeskút

Olyan kút, amelyből a vizet a kútostoron lévő vödörrel emelik ki.
„Sok beszédnek, sok az alja”, szól a mondás. A janta erre az időszakra 

ezt jelzi neked. Biztosan tapasztalni is fogod!

Generátor

Mechanikai energiát villamos energiává alakító szerkezet.
Jól jársz, ha ebben az időszakban egyszerűsítesz! Jelszavad legyen az, 

hogy „egyszerűen nagyszerű”. Ezt keresd, és minden rendben lesz körülöt-
ted!

Genny

A szervezet gyulladásos részeiben keletkező fehér vagy sárgás váladék.
Ha becsukod a szemed, a füled, és kikapcsolod az érzékszerveidet, va-

lamint messze szaladsz, attól még nem oldódik meg semmi! Nézz szembe 



önmagaddal, és azzal, ami most esetleg nehézzé teszi az életedet! Ha ne-
tán károd származik, akkor is emelt fővel és önbecsüléssel viseld! Ebben 
az időszakban pedig, ez, végül is, egyáltalán nem rossz.

Gepárd

A leggyorsabb afrikai macskaféle, ragadozó.
Félrevezetés, gyorsaság. Ha nem vagy elég figyelmes, akkor hirtelen a 

semmiből kellemetlenség érhet. Ez alkalommal a társaidra sem támasz-
kodhatsz olyan mértékben, hogy vigyázatlanságod árát ne fizesd meg.

Gereblye

Széna, szalma, stb. egybegyűjtésére, illetve a talaj egyengetésére való, 
fésűszerűen fogazott, nyeles eszköz.

Most mindenen fennakadhatsz, nem kerüli el semmi a figyelmedet! Ez jó 
is, meg nem is! Jó, mert legalább a dolgok fenekére tudsz nézni, és ráadá-
sul úgy érzed, tiszta lappal folytathatod, de rossz azért, mert olyanok is tu-
domásodra juthatnak, amiket lehet, hogy éppen te szerettél volna örökre, 
vagy jó időre elfelejteni.

A gereblye ember, akinek a jantája sokszor ez, nagyon hatékony vezető 
tud lenni.  

Gesztenye

Van szelíd- és vadgesztenyefa, amelynek az egyik esetben az ehető ter-
mése.

Az egyik legfontosabb janta az ember életében. Általában csendben, 
feltűnésmentesen éli az életét, de úgy, hogy az életet hozó tavasszal, 
hirtelen virágzásával, majd dús, zöld levelei látványával úgy érzed, haza 
érkeztél. Aztán, amikor ismét lejár az idő, akkor csak arra eszmélsz, hogy 
az előbb még az élhető, boldog életben gázolsz, és előfordulhat, hogy mé-
labúdban még örvedesz is ennek. Ő akkor sem haragszik meg, de azért 
egy kis fricskát ad neked, hiszen termésével télen is emlékeztet, hogy 
nélküle semmi sem olyan, mint vele.

Hát, ezt a jelet adja a janta. Keresd ebben önmagadat, és a környezete-
det! Biztosan megleled!

Gida

Kecske kicsinye.
Hajlamos vagy most arra, hogy rábízd magad másra, vagy másokra! 

Egyáltalán nem biztos, hogy ők csak a te javadat akarják, de tetszeni min-
denképpen tetszik nekik a dolog!



Giliszta
Földben, vagy iszapban élő hengeres testű gyűrűsféreg.
Ha belegondolsz a következő időszakodba, még szeretni is tudnád azt, 

ami történik veled, azt, amit csinálnod kell, vagy éppen azt az embert, aki-
vel kapcsolatba kerülsz. De mindez feltételes módban van, mert valahogy 
tudod, hogy jó, meg minden, csak ne kellene közvetlenül a közelébe kerül-
nöd! Pedig hát, nélküle egyéb területen volna nagy baj, ami rád is hatással 
lehetne. Így van ez! Még szerencse, hogy ez csak egy átmeneti állapot, és 
rövid idő múlva ismét megfelelő távolságról tisztelhetitek egymást.

Gipsz
Kalciumos színtelen kristályos ásvány, melyből – vízzel – gyorsan kötő 

massza készíthető.
Nem gondolod, hogy ez plágium? Ebben az időszakban olyan helyzet előtt 

állhatsz, amikor mást próbálsz utánozni, vagy valakinek a gondolatait fel-
használni. Megnyugtatlak, tedd bátran! Attól mindenki csak több lesz, ha 
igyekszünk a jó dolgokat másolni. Egyébként sem sikerül teljes egészében, 
hiszen közben lefordítod a te nyelvezetedre. 

Gondold meg, mi lett volna, ha az tűzgyújtást az első ember, aki-
nek sikerült, levédeti? Akkor lehet, hogy nem tűznek, hanem baloghnak 
neveznénk. Úgyhogy bátran gyújtsd meg a baloghot!

    
Gitár
Lapos testű, 6 húros pengetőhangszer.
Ezt az irányt bevállaltad, de az egyáltalán nem biztos, hogy neked való, 

és hogy képes is vagy végigmenni ezen az úton. Az persze mindenképpen 
jó, és rád nézve biztató, hogy akarod, és döntöttél. Reméljük, hogy kitartó 
szorgalommal fogod csinálni.

Gladiátor
A rómaiak cirkuszi játékain küzdő rabszolgák.
Úgy gondolod, esélyed van valamire, ezért olyan dolgokat kell megtenned, 

ami alapvetően megváltoztathatja a gondolkozásodat. Ösztöneid vezérel-
nek, ami ez alkalommal az egyetlen út lehet. A janta ezt erősíti benned.

Glória
Dicsfény, fénykoszorú.
Megfoghatatlan, tökéletes, végtelen, és mégsem irigyelt. A kör rajzolatú 

janta a legtökéletesebb, sarok nélküli jel. Nincs eleje és nincs vége. Ebben 
rejlik az emberi tisztesség hitének egyik nagyszerű megfogalmazása. Kü-
lönleges janta, különleges időszakot, és különleges embert jelez.



Golf 

Szabad terepen játszott labdajáték.
Az ütés nagysága, iránya, a térérzék, a távérzékelés, és a környezet 

előzetes felmérése: ezeknek a kihívásoknak kell megfelelned ebben az 
időszakban.

Gólya

Fehér és fekete tollazatú, hosszú csőrű és lábú vonuló gázlómadár.
Ebben az időszakban olyan partnerrel találkozhatsz, akit te örömmel 

fogadsz, de előfordulhat, hogy személyiségénél fogva kellemetlenséget 
okozhat neked. Például, ha a nagyon erős, de nem annyira okos ember a 
segítségedre van, az bizonyára örömmel tölt el. De az is előfordulhat, hogy 
éppen az erejénél fogva, később te lehetsz valamiben a kárvallott. 

A néphit szerint a gólyának köze van a gyermekáldáshoz is. Sok helyen 
ez nagy boldogságot jelent. Ezzel szemben milyen sokan lettek a nem 
kívánt terhesség áldozatai is. A janta valami ilyen jelet ad neked.

Golyó

Gömb alakú tömör tárgy.
A janta a gördülést, ezen belül mindennek az észlelését jelzi úgy, hogy 

ezek befolyásolják a körülményeinket, a dolgainkat. Az ütközés kikerülhe-
tetlen, és csak az lehet az erősebb, aki nagyobb, vagy – kicsi különbség 
esetén – gyorsabb. Az alapjel ezért az, hogy ebben az időszakban az ere-
deti elképzeléseden kicsit minden változhat, de még az is előfordulhat, 
hogy homlokegyenesen. Egy dolog viszont nem változik, mégpedig az, 
hogy most mindig a legkisebb ellenállás irányába mész.

Gomb

Kis korong alakú, ruhadarabok, ágynemű, stb. összefogására alkalmas 
kellék.

Ha vannak is nagy dolgok, ügyek, döntések, azok semmit sem érnek egy 
apróság hiánya, vagy rossz megválasztásuk miatt. Ebben az időszakban ez 
veszélyeket is rejt, mert ha nem találod azt a bizonyos kulcsot, akkor el-
aprózhatod magad, és hajlamos vagy ezekben eltévedni. Ez esetben aztán 
semmi esélyed arra, hogy a lényeget meglásd!

Gomba

Húsos, puhatestű, tönkből és kalapból, süvegből álló növény.
A rácsodálkozás öröme. A janta ebben az időszakban, még a természetes 

dolgokkal való találkozás esetére is felhőtlen örömet jelez.



Gombóc
Gömbölyűre formált, töltött főtt tészta.
Olyan időszakod van, amikor még el sem kezdődött, és már arra gon-

dolsz, hogy milyen kár, hogy egyszer véget ér. Azért nagy szerencséd van, 
hiszen az ellenkezője is történhetne, amikor alig várod a végét. De ez most 
nem az!

Gondola
Felgörbülő orrú, hosszú velencei csónak.
Ebben az időszakban nagy igényed van arra, hogy ne légy egyedül. Most 

jött el az ideje, hogy keresd annak a személynek a társaságát, aki egy jó 
ideje már vissza-visszatér a gondolataidba.

Gorilla
Hatalmas testű, emberszabású afrikai majom. 
Bizonytalanság. Úgy érzed, hogy az, amit eddig egy csöppnyi bizonyta-

lanság nélkül csináltál, azon lehet, hogy el kellett volna gondolkoznod! 
Más oldalról megvizsgálva a dolgot, vajon ugyanezt az eredményt kaptad 
volna?  A janta által hozott bizonytalanság csak átmeneti, mert utána a 
meggyőződéses határozottság veszi át a helyét.

Gödör
Talajban: kerek mélyedés.
Véletlenül valami olyat találhatsz, ami nagy szerencsét hozhat. Ez alka-

lommal nem kell keresned, és még csak szerencsejátékban sem kell külön 
ezért a jantáért részt venned ahhoz, hogy a szerencse rád nevessen.

Gőz
Párolgással keletkező légnemű anyag.
Céljaid elérése érdekében más módszert, politikát választasz, de köz-

ben annyira belejösz az új stílusba, hogy azt gondolod, végleg sikerült azt 
felvenned. Ebben tévedsz, jelzi a janta. Az vagy, ami, és ezen csak akkor 
tudnál véglegesen változtatni, ha újraszületnél. De akkor már nem te len-
nél az, hanem valaki más.

Gránát
Katonai robbanó lövedék.
Ellentmondásos a janta. Olyan nagy hatást akarsz tőled távol valamivel 

elérni, ami a közvetlen közeledben rád is ártalmas lehetne. A janta jele 
visszafelé is elsülhet, ezért ez, általában, nem a legveszélytelenebb janták 
közé tartozik.



Gránit

Nagyon kemény, szemcsés, világosszürke kőzet.
Ebben az időszakban csak azzal foglalkozol, ami valamilyen formában 

alattad van, és tartósabbnak tűnik nálad, avagy annál, amit te alakítasz, 
csinálsz.

Grillázs

Olvasztott cukor és darabos pörkölt mogyoró, dió, vagy mandula megke-
ményedett keveréke.

Ha az alapanyagok, a gondolatok jók, akkor a megváltozott tulajdon-
ságok ellenére – nagy valószínűséggel – az eredmény is jó lehet.

Grog

Rum, vagy konyak, forró víz és cukor keverékéből álló ital.
Azt gondolnád, hogy ez a kis flört egyáltalán semmi veszélyt nem hordoz 

magában. Ez alkalommal azonban nagyot tévedhetsz, aminek még követ-
kezményei is lehetnek. A flörtöt természetesen az élet minden területére 
érteni kell.

Gulya

Szarvasmarháknak éjjel-nappal a legelőn tartott csoportja.
Azt gondolják rólad, hogy sem ide, sem oda nem tartozol, de mégis egy 

önálló „intézmény” vagy. Te pedig, tisztes távolból, jól látod az események 
folyását. Ebben az állapotodban az a legjobb, hogy közvetlenül – érzelmi-
leg – nem tudnak stimulálni.

Gumi

Kaucsukból készült rugalmas, vízhatlan anyag.
Ezen aztán rágódhattok! Egyrészt lepattantok egymásról, másrészt, amíg 

nem találjátok meg a megfelelő módot, addig nem változik semmi! A gumi 
jantájú ember, majdnem az örök túlélő kategória. Egyedül a nagy érzelme-
ket kiváltó ügyek, és a lelki katarzis tud neki ártani.
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Gyalogösvény

Keskeny, kitaposott ösvény.
Kiszámítható, biztonságos. „Lassan járj, tovább érsz”, szól a mondás, és 

a janta jele.

Gyalu

Síkfelületek forgácsolásos kialakítására való, famegmunkáló kéziszerszám.
Most csak egyetlen módszer a kívánatos! Ez esetben viszont pontosan 

meg kell határoznod az irányt, a sebességet, és a ráhatás erősségét! Ha ez 
nem sikerül, akkor visszafelé hathat a dolog.

Gyapjú

Juh göndör szőre.
A „valamit valamiért” mondás itt kiegészül azzal, hogy van megoldás 

arra, hogy ne kelljen ez alkalommal kellemetlen árat fizetned a valamiért. 
Ez természetesen nem változtat azon az alapigazságon, hogy mindennek 
ára van, hiszen van olyan helyzet, amikor az ár, amit adsz érte, az is öröm-
mel tölt el!

Gyár

Gépekkel nyersanyagot feldolgozó ipari üzem.
Az ember az élete folyamán mindig valami olyat akar létrehozni, ami 

magasztosabb, nagyobb, erősebb önmagánál. A janta most ezzel a tu-
lajdonságoddal szembesít, ami által nagy elfoglaltságot, és erős emberi 
közösséget jelez.

Gyászkíséret

Temetésen a halottat kísérők csoportja.
Ez a janta olyan energiákat szabadít fel benned, amitől mindennemű, 

neked örömet szerző ösztöneid előtérbe kerülhetnek. A „karpediem” – élj 
a mának! – hangulat uralkodik el benned. Élvezd a janta jelét!

Gyémánt

A szénnek kristályos, nagyon kemény módosulata.
Azt kellene eldöntened, hogy nélkülözhetetlen akarsz-e lenni, vagy min-

denki által irigyelt. A kettő – úgy tűnik –, egyszerre nem megy! Azonban 
bármelyiket is választod, mindenképpen jól fogod érezni magad ebben a 
szerepben.



Gyerek

Nem felnőtt személy, tapasztalatlan kiskorú.
Bátorság, a veszélyérzet hiánya. Ebben az időszakban minden lépésedet 

siker koronázza, és csak később fogsz ráébredni arra, hogy milyen veszé-
lyeknek tetted ki magadat, de akkor már csak az élmény marad meg, ezért 
ez nem rontja el a kedvedet!

Gyermekkocsi

Járni még nem tudó gyermek tologatására.
Ez alkalommal úgy indulj el, hogy kanyarodásra, apró korrigálásra nem 

lesz lehetőséged! A janta jele elsősorban figyelmeztetés, hogy ilyenkor, 
ha bármit gyorsan teszel, és emiatt nehezen tudsz megállni, akkor baj is 
érhet!

Gyertya

Könnyen olvadó anyagból készült, és kanóccal égő világítóeszköz.
Az állandóság és a változás egyensúlyának a megtalálása. Nincsenek 

egymás nélkül, és mégis, az egyik képes a másik életére törni. Ebben az 
időszakban a janta biztosan segíteni fog a helyes arány kialakításában!

     Ha többször ezt álmodod, vagy éppen ez a janta jön ki a számításod 
során, akkor irigylésre méltó, kiegyensúlyozott, biztos lábakon álló, de a 
kor kihívásainak mégis állandóan eleget tevő ember vagy, illetve lehetsz.

Gyík

Hosszú farkú, gyors mozgású rovarevő hüllő.
Szeretetéhségedben képes vagy megfeledkezni magadról, és a saját 

érdekeidről, ezért előfordulhat, hogy átmenetileg, fájdalmasan meg kell 
válnod valamidtől, vagy valakidtől.

Gyilkos

Az aki, ami gyilkolt.
Haragszol magadra, mert úgy érzed, hogy valakitől, vagy valamitől nem 

tudsz megszabadulni. Ez nem olyan janta, ami építi a személyiségedet, 
ezért minél hamarabb old meg a dolgot! Minden janta fontos tulajdon-
sága, hogy alapvetően az ember érzelmi világának a kiteljesedését akarja 
segíteni. Ez alkalommal sem akar rombolni, hanem felhívja a figyelmedet, 
hogy tartsd távol magad minden olyan dologtól, vagy személytől, ami, 
vagy aki energiát szív le rólad, és jobbára elvesz, nem pedig ad. 

Ez nem mond ellent annak, hogy bizony neked is adnod kell az egész 
életed során, mert így kapsz mindig többet, és többet.



Gyógyszer
Betegségek gyógyítására, illetve megelőzésére való.
Valamiben nem tudsz mértéket tartani. Ez most különösen igaz rád nézve. 

Tudnod kell – bár te is tisztában vagy vele –, hogy a szeretet, a vonzódás 
nem ad felmentést a mértéktelen gátlástalanságra!

Gyomor
A tápcsatorna kiöblösödő része.
Belsőéned negatív oldala birizgál. Ehhez a jantához akkor folyamodik a 

lelked pozitív oldala, ha már nagyon fel akarja hívni a figyelmedet önmaga-
dra. Arra, hogy te vagy az első, és nem csak az első, de számodra az egy-
etlen is. Az elmúlt időszakban nagyon belevesztél a hétköznapok „sóbánya 
effektusába”!

Gyomorsav
A gyomornedvnek sósavat tartalmazó fő alkotórésze.
Általában a védekezés kényszerűségét jelzi valamilyen külső támadás 

ellen. Ez esetben fennállhat olyan helyzet is, amikor tudod rendezni a dol-
gaidat, de a janta arra figyelmeztet, hogy ne bízd el magad! Fontos, hogy 
ne pörgesd túl magad, hanem megfontoltan és bölcsen, többször át–, és 
kibeszélve gondold át a dolgaidat!

Gyóntató fülke
Amelyben a gyóntató pap, és a hívő ül.
Megkönnyebbülsz, pedig látszólag kiszolgáltatod magad. Az élet sokszor 

hoz olyan helyzeteket, amikor az őszinteség az egyetlen gyógyír az életed 
folytatására, vagy csak egyszerűen a lelki békéd eléréséhez. A janta ilyen 
időszakot jelez neked előre.

Gyökér
Növénynek a földben lefelé növő, szerteágazó része.
Ha ezzel a jantával találkozol, akkor ne lepődj meg, ha – pestiesen szól-

va – vissza kell menned a kályhához! Tapasztalni fogod, hogy egészen 
másként, és mást látsz, tapasztalsz, sőt, az utak is másfelé ágaznak! Ezt 
a technikát később is – a jantától függetlenül – alkalmazni fogod. Ez a jel 
több jantán átívelhet.

Gyöngy
Igazgyöngy, vagy üvegből, vagy más anyagból készült, felfűzhető, 

tetszetős apró golyó.



Különleges érzés birtokában lehetsz: sajnos ez az érzés elég törékeny, 
de a ragaszkodásod annál nagyobb. A janta jele szerint, ha elvész, akkor 
is birtokolni fogod. Hogy ez mit jelent, csak az érti meg, akinek ez a janta 
megjelent az álmában, vagy kiszámolta magának!

Gyöngytyúk

Fehérrel pettyezett, fekete tollú fácánféle háziszárnyas.   
Az úgynevezett női tulajdonságok, mint a hangos perlekedés, a 

kiszámíthatatlanság, vagy az öntörvényűség, felerősödik benned.

Gyufa

Gyújtásra való pálcika.
Az ördöggel cimboráló. A janta veszélyes játékot jelez, aminek ismered a 

rád vonatkozó kellemetlen hatását, de mégis élvezed.

Gyűrű

Ujjon viselt ékszer.
A legtökéletesebb formától várod a legnagyszerűbb életedet, ezért azo-

nosulni akarsz vele, és nem kívülről akarod vizsgálni, csodálni, hanem 
belülről akarsz eggyé válni azzal. Ha megtalálod a legjobb megoldást, vagy 
a számodra legjobb helyzetet, még nem biztos, hogyha te is részévé válsz, 
akkor megmarad az általad tökéletesnek ítélt állapot! A janta jele ezt mu-
tatja. És azt is, hogy ezzel szemben viszont előfordulhat, hogy veled, a te 
személyiségeddel még jobb lesz a helyzet.

Gyűszű

Varráskor a tűt nyomó ujj végét védő kis tok.
Tudod, hogy mit teszel, de nem érzed. Most olyat tehetsz, ami rád nincs 

hatással, viszont az eredmény már igen! h
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Hagyma

Például a vöröshagyma.
Önfeledt szerelmeskedés a párod teljes, feltétel nélküli elfogadásával.

Haj

A fejünk bőrét borító, vékony szálakból álló képződmény.
Általában halál, vagy betegség leselkedik körülötted. Ezt ne feltétlenül 

csak az embertársaidra értsd, hanem az ügyeidre is, hiszen hányszor 
előfordul, hogy valamilyen munkádra valamelyiket jelzőként használod. 
Hát, vagy legyél túl rajta, vagy szállj ki belőle! Bár az is igaz, ha ezt nem 
tapasztalod meg, akkor nem fogod élvezni azt sem, ami meg pontosan az 
ellenkezője. 

A janta a végtelenséget, az örök kóborlást, a tévelygést, és a misztiku-
mot is jelezheti. Sokan élvezetüket töltik ebben a közegben.

Hajó

Nagyobb vízi szállító és közlekedési eszköz.
Az emberi élet folyamatát biztosító janta. Tudod, érzed, hogy megéri a le-

mondás, az esetleges nélkülözés, mert ezzel eléred azt, amit szeretnél, és 
ez így is van! Mint ahogy az is, hogy mihelyt megvan a siker, az eredmény, 
máris újabbakon töröd magad. Persze előfordulhat, hogy ennek nem min-
denki örül, de te ezt is egyszerűen a nehézségekhez sorolod.

Hal

Vízben élő kopoltyús, gerinces állat.
Egy nő, vagy férfi után epekedsz. Mindenféle módozatokat kitalálsz, hogy 

a közelébe férkőzzél, de ő vagy nem vesz tudomást rólad, vagy kikerül. 
Most hiába is biztatnálak, hogy hagyd, menj más felé, mert neked csak ő 
kell!

Háló

Fonalból csomózással készült, rácsszerűen lyukacsos eszköz.
Az a legjobb, ha nem ugrálsz, és nem cselekszel meggondolatlanul! A 

janta jele szerint most a lassú, megfontolt cselekvés ideje van.

Halott

Aki már nem él, aki meghalt.
Lelkiismeretedet keresed. Szeles időt is jelezhet a janta.
    



Hálózsák

Zsákszerű meleg holmi, amelybe a szabadban belebújva alszanak.
Biztonságodat te magad teremted meg. Egyúttal kénytelen vagy korlá-

tozni is magad, de úgy gondolod, megéri.

Hamu

Szilárd, szerves anyagok elégése után maradó szürke, porszerű anyag.
Éleslátásodat elveszítheted, de a talpad biztosan áll a talajon. A janta 

különleges jelet ad, hiszen ez azt is jelentheti, hogy a gondolataidban, a le-
lkivilágodban előfordulhat, hogy elrugaszkodsz a való élettől. Ezzel szem-
ben viszont a lábad kimozdíthatatlanul áll a realitások talaján.

Hangya

Szervezett közösségben élő kicsi rovar.
Most nagy taktikai érzékre van szükséged: ha ügyes vagy, akkor cél-

jaidnak megfelelően tudod alakítani körülötted az embereket, a dolgokat. 
Ha nem, akkor könnyen ellened fordulhatnak a körülmények. Úgy érzed, 
csak kitartó, apró lépésekkel kell előre menned, de ebben tévedsz! Ha ezt 
választod, akkor hirtelen olyan folyamatban találod magad, amely csak 
áldozatok árán fordítható vissza.

Hányadék

Kihányt gyomortartalom.
A fiatalság jele, de úgy, hogy ezzel kísért az idő megállíthatatlansága is. 

A janta azt jelzi, hogy a fiatal könnyen, válogatás nélkül fogad el, és válik 
meg dolgoktól. Az idősebb meg azt gondolja a jantáról, hogyha ő is így 
tesz, akkor ezzel a fiatalsága visszajöhet.

Harang

Fémből készült, érces hangú jeladó eszköz.
Azt gondolod, hogy azért, mert most rád figyelnek, már okosakat is mon-

dasz, teszel. Ne felejtsd el: most egy olyan pozícióban vagy, hogy csak 
szép lehetsz, de okos nem! Figyelj a hangszálaidra, a felső légutaidra, mert 
ebben az időszakban hajlamos lehetsz a gyengélkedésre!

Harckocsi

Erős fegyverzetű és páncélzatú, lánctalpas jármű.
Hiába bohóckodsz, ez inkább félelmetes, mint mulatságos! Legjobb, ha 

az igazi valódat mutatod, ez esetben nem vizsgálgatják sérülékeny pont-
jaidat!



Harcsa
Édesvízi, hosszú bajszú, pikkelyek nélküli, ragadozó hal.
Szexuális étvágyad nagy, de valami megülheti a gyomrodat.

Hárfa
Háromszögletű, keretre feszített, húrokból álló pengetőhangszer.
Megközelíthetetlenség. Ez az állapot neked rosszabb, mint azoknak, akik 

már meg sem próbálkoznak a közeledbe kerülni.

Harisnya
Lábra simuló, térden felül érő páros ruhadarab.
Most a személyiséged azon adottságait akarod jobban kihangsúlyozni, 

amit jónak ítélsz meg. Ez egy adottság, amivel, vannak olyan emberek, 
akik általában is rendelkeznek. De most ezen felül is ilyen jelet ad neked 
a jantád. 

Harkály
Tarka tollazatú, fákban élő rovarokkal táplálkozó, a fákon kopácsoló 

madár.
A figyelem, a kitartás, a szorgalom még a legnagyobbat is képes le–, 

vagy meggyőzni, és emellett a kívülálló megbecsülését és elismerését is 
elnyeri. Most egészen nagy a valószínűsége annak, hogy a sikereidnek 
nem lesznek irigyei.

Hátizsák
Holmik szállítására való, háton hordozható zsákszerű eszköz.
Különleges a janta, az életkorral függ össze. Gyermeknek, ifjúnak az 

érettséget, idősebbnek az ifjúságot jelzi. Ami viszont egyaránt fontos, 
hogy az életigenlés jele.

Hattyú
Hosszú, ívelt nyakú, kecses, fehér lúdféle vízimadár.
Ne higgy a szemednek! Gondolj vissza gyermekkorod meséire, amikor 

a boszorkány bájos lánnyá változott! Figyelj a hangra, és a nem meg-
tervezett, ösztönös mozdulatokra, és ebben az esetben nem fog csalódás 
érni!

Ház
Állandó lakóhelynek való épület.
Általában az állandóság, a kiszámíthatóság, és a megbízhatóság jelét 

adja. Ha olyan házzal álmodsz, aminek piros a teteje, akkor nagy fan-



táziával, kreativitással vagy megáldva. Ha a házon nincs ablak, ajtó, akkor 
valaki nem akarja, hogy életed révbe jusson. Ha a ház nagyon nagy, és 
végtelenül sok ember elfér benne, és esetleg valakiket látsz is bent, vagy 
éppen ki-bemenni, akkor – embertársaid örömére – nagy tetteket fogsz 
véghezvinni. 

Ha a ház romos, de még javítható, akkor most jött el az idő arra, hogy 
helyreállítsd az otthonodban, és a környezetedben a kiegyensúlyozott lelki 
békét. Ha a ház fala mindenféle színekben villódzik, és még téged is elká-
práztat, akkor feltétlenül vegyél részt valamilyen pályázaton, mert most 
– biztos hátterednek és kreativitásodnak köszönhetően –, felfedezhetik 
valamilyen alkotó tehetségedet! 

      
Hegedű
Négyhúrú vonós hangszer.
Ne csodálkozz! Ha most minden jól megy az azért van, mert olyat teszel, 

amit tudsz, és tehetséged is van hozzá. Ha meg nem, akkor sincs okod 
a meglepődésre. Ez most az igazság órája, csak egy kicsit tovább tart. A 
janta a kicsitől a nagy igazságokig jelét adja neked.

Hegy
A dombnál magasabb földfelszíni kiemelkedés.
Álmaid valóra válhatnak. Ha a jantát látod, akkor már megvan az első 

lépés, de ha netán már a hegy tetejéről nézel le, vagy éppen mész fel rá, 
akkor boldog ember lehetsz!

Hentes
Állatok levágásával, feldolgozásával foglalkozó szakember.
Tisztelet. A janta jele szerint olyan tevékenységért kapsz tiszteletet, 

amikor mások érdekében teszel valamit, ami egyébként a lelkednek egyál-
talán nem jó. Ez az egyik legnagyszerűbb emberi tulajdonság. Alapesetben 
ilyenre csak az anyák képesek, de ez alkalommal a janta, ha nem vagy nő, 
asszony és nincs gyermeked, akkor is utolérhet.

Híd
Folyó, szakadék, út fölött átívelő, az áthaladást lehetővé tevő építmény.
A janta veszélyre figyelmeztet. Ha tudod, most kerüld ki az olyan hely-

zeteket, amelyek rád nézve kellemetlen következményekkel is járhatnak!

Hiéna
Afrikában és Ázsiában élő, a kutyára emlékeztető dögevő állat.
Valamitől félelmeid vannak, és ezért vagy tanácstalan, hogy most felhív-

jad magadra a figyelmet, vagy éppen az ellenkezőjét tegyed, és megbújjál. 



A janta arra biztat, hogy jelenleg a kivárás a helyes cselekedet, ennek a 
színe pedig a szürke. Érezni fogod, hogy mikor jön el a színes síp időszaka.

Higany
Ezüstszínű, rendes hőmérsékleten folyékony fém.
Különleges ember, különleges tulajdonságokkal: végtelenül alkalmaz-

kodó, és hihetetlenül romboló. Egyiket sem akarattal teszi, hanem a sze-
mélyes tulajdonságai által. Ha mindezt tudod, akkor sikeres, boldog életed, 
életetek lehet.

Hímvessző
Férfi, illetve hím emlősállat nemiszervének tagja.
Látásod, mozgásod beszűkülhet. A janta arra figyelmeztet, hogy ebben 

az időszakban alig látsz meg valamit abból, amit a világ mutat, és a tevé-
kenységed is korlátozott. Nyitottságod egyáltalán nem lelhető fel.

Hinta
Fára, állványra függesztett ülés, amelyen a gyerekek játékként előre-

hátra lendülnek.
Már régóta vágysz egy kis varázslatra, ezért most elvarázsolod magad. 

Élvezd, és ne gondolj arra, hogy rövid ideig tart! Egyedül csak az az érde-
kes, hogy a szexuális kielégületlenséged, és az annak megszüntetése 
érdekében tett varázslatok lehetnek furcsák.

Hó
Jégkristályokból összetapadt, pelyhekként lehulló fehér csapadék.
Most vagy örvendesz, vagy bosszankodsz, hiszen mindent elfelejtesz. Ne 

tedd egyiket sem nagy beleéléssel, mert ez az állapot csak rövid ideig tart. 
Aztán hirtelen szembesülsz mindazzal, amiről már azt gondoltad, nincs is. 
A találkozás vegyes élményt okoz, hiszen lesz, amitől boldog lehetsz, és 
lesznek olyanok is, ami megint lerángat a sárhoz közeli állapotba. De ott 
még nem tartasz! 

Hóhér
Ítélet-végrehajtó.
Ne ijedj meg, ha ezt a jantát álmodod, vagy a számolásodnál ez jön ki! 

A janta különleges élményt jelez: most olyan érzéseket élhetsz meg, ami 
nagyon ritkán adódik az ember életében. A hóhér a találkozás élményét 
jelenti. Olyan találkozásét, ami előfordulhat, hogy alapvetően megváltoz-
tatja az ember életét. Ne feltétlenül fizikális megjelenésre gondolj: ez lehet 
érzelmi, értelmi, és lelki is. 



Előfordulhat, hogy azt hallod valaki szájából szemtől-szembe, hogy na-
gyon szeret téged, de az is előfordulhat, hogy most tudod meg, hogy apa, 
vagy édesanya leszel. A lényeg, hogy különleges élményt adó találkozás-
ban van részed. Ha sorozatban jön ez a janta a számodra, akkor nagyon 
mozgalmas életed lehet!

Hokedli

Négylábú, támla nélküli konyhaszék.
A janta utazást jelez. Ez alkalommal egészen biztosan jól sikerül, és szer-

encsés lesz az utad.

Hold

Földünk mellékbolygója.
Olyan hatalmassággal találkozhatsz, akit nem tudsz kiismerni. Hiába is 

teszel bármit, még a szele sem éri el annak, amit közölni akarsz vele. Al-
kalmazkodj, és többet ne foglalkozz vele!

Homok

Kőzetek elmálásából keletkezett, parányi szemcsékből álló laza anyag.
Életedet ebben az időszakban a negyedik dimenzió, az idő az, ami megha-

tározza. Úgy érzed, ebből van a legkevesebb. Ha sikerül még egy kicsit 
összeszedned, az is azonnal kifolyik a kezedből. Az életed most hihetetlenül 
gyorsan, pörgősen telik. Igyekezz azért az élményekből valamit megőrízni!

A janta ezen felül az élet, és minden más elmúlását, átmeneti jellegét is 
jelzi. Érdekes, hogy ennek ellenére nem pesszimista.

    
Horog

Zsinórra erősíthető, hegyes és szakállas végű kampószerű eszköz.
Most aztán ki ragaszkodik jobban a másikhoz? Te, vagy ő? Kinek fáj, 

és melyikőtöknek veszélyesebb? Honnan tudod, hogy ki lesz az erősebb? 
Egyikőtöket fűti valamilyen becsvágy, birtoklási akarat, a másiknak meg, 
volt idő, amikor ez tetszett is. Ebből hogyan fogtok kijönni? A janta a 
kompromisszumot javasolja, még ha pillanatnyilag nem is ez látszik a 
legcélravezetőbbnek!

Hotel

Szálló, szálloda.
Szigorúan bizalmas ügyeid lehetnek, de az is előfordulhat, hogy – vé-

letlenül – valami ilyen birtokába jutsz. 



Hörcsög

Nagy pofazacskójú mezei rágcsáló.
Nálad erősebb, nagyobb személy akar a te tevékenységed, életed terül-

etére betörni, beavatkozni. Bátran szállj vele szembe, vakmerőséged meg-
hozza a sikert!

Húgy

Vizelet.
Hiába mondod, hogy ez a volt az egyetlen ésszerű megoldás, ez bizony 

megfutamodás az első ijedségre! Ha a janta jelét meg akarod változtatni, 
akkor próbáld visszatartani magad az elfutástól, hiszen az is előfordulhat, 
hogy nem is ég a ház, csak valaki meg akar ijeszteni, amikor azt kiabálja.

    
Hús

Vágott állat ételnek való húsa.
Vakmerőség, körmönfontság, kíméletlenség, célzatosság. Ezek a janta 

jelei.
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Ibolya

Illatos sötétlila, apró erdei növény.
Különleges janta. Sokaságot és érzékenységet jelez. Sok örömben, vagy 

nagy bosszúságban, hatalmas meglepetésben, és még nagyobb csalódás-
ban lehet részed. Egy biztos, hogy ez is csak átmeneti állapot, mint a tavaszi 
ibolya, amit annyira vársz, és örvendesz, ha meglátod, de ha leszeded, ak-
kor már – érdekes –, nem a gomblyukadban keresed.

Íj

Nyílvessző kilövésére való rugalmas ívű húros fegyver.
Valakik teljesen felspanoltak az elmúlt időszakban. Úgy érzed, túl kell 

ezen lenned, és a megoldással is tisztában vagy! A janta az irányra, a 
megfelelő célra hívja fel a figyelmedet: ha erre kevés időt fordítasz, akkor 
a felgyülemlett energiák kárt tehetnek benned!

Ikon

Fára festett, bizánci stílusú szentkép.
Kifelé nem mutatod, nem mondod, de azt gondolod, ha te nem vagy, 

akkor veled minden megszűnik. Vannak dolgok, amelyek soha nem vál-
toznak, többek között ez az emberi érzés is, ami minden társunknál – 
kisebb-nagyobb mértékben – megvan.

Ikra

Hal petéje.
Az időszak mottója: ha látszólag egyformák is vagyunk, attól még járha-

tunk más utakon, hiszen a környezetünk mozgására nem mindig reagálunk 
ugyanúgy. A janta csak látszólag ellentmondásos, mindenesetre neked is 
figyelmeztető jel erre az időszakra. Az a legjobb, ha nem kategorizálsz, 
mert csalódás érhet!

Indián

Amerika őslakóinak számítók.
Őszinte érdeklődés, más területek felé való közeledés. A janta azt jelzi 

neked előre, hogy fellebbenhet a függöny egy olyan területről, ami meg-
mozgatja a fantáziádat. Ebből csak jó sülhet ki, jelzi.

Ing

Felsőtesten viselt, galléros férfi ruhanemű.
Bámennyire gyengének is látszik az, amit kitaláltál, vagy az, amit adtak 

neked, a védelmedet biztosítja. Az érdekes az, hogy ezt elsősorban úgy 



teszi, hogy felhívja magára a figyelmet, és ezzel véd meg téged, mert ezu-
tán – elsősorban – őt akarják legyőzni, elveszejteni, magukévá tenni, mert 
úgy gondolják, ezáltal már te is kezelhetővé válsz. 

A janta ezen felül és általában az elterelést, a nyílt megtévesztés 
művészetének jelét adja.    

Inga

Vékony fonalra függesztett pontszerű test.
Ma olyan helyzetbe kerülhetsz, amit természettudományi törvényekkel 

nem tudsz megmagyarázni. Most erős benned az egyik legősibb emberi 
tulajdonság, a hit. Tudjad, hited bámire képes, s ne gondolkozz azon, hogy 
miért, minek, és miért pont veled, és miért ez?! Hidd, hogy ennek így kel-
lett történie! Ha jó, akkor is, ha meg nem annyira, akkor is, hiszen ha jól 
belegondolsz, az sem rossz.

Író 

(Szép) irodalmi műveket alkotó személy.
Találkozol valakivel, akitől – úgy érzed –, több leszel. Aztán, mikor már 

elmegy, akkor jössz rá, hogy végül is semmi nem történt, csak kikap-
csolódtál egy kicsit. Később következik ismét egy fordulat: amikor már 
nem is emlékszel a találkozásra, akkor hirtelen olyan dolgok jutnak az 
eszedbe, aminek, ha az eredőjét keresnéd, akkor a mai találkozóban lelnéd 
meg.

A janta az önmagad hosszútávú építésének a jelét adja.

Istálló

Nagyobb állatok tartására használatos épület.
Vissza a gyökerekhez! A lelkednek szüksége van most arra, hogy kicsit 

kiszakadj a jelen élet forgatagából. Sejtjeid, amelyek magukban hordják az 
egész evolúciós folyamat során kialakult emberi létet, azonnal ráéreznek 
arra, ha olyan érzelmi és fizikai közegbe kerülsz, ami által kapcsolatot tudsz 
teremteni az ősgyökerekkel. Ebben az időszakban – nagy valószínűséggel 
– ez sikerülni is fog! 

Ha a számolásod során ezzel a jantával többször találkozol, akkor becsü-
letességedhez, tisztességedhez nem férhet kétség. Gyermekeidnek boldog 
családi otthont, és biztonságot biztosítasz.

Istráng

Kötél, állatok tartásához.
A janta arra figyelmeztet, hogy nem elég most megoldani, pontosabban 

lerendezni a dolgokat, de azt úgy kell elintézni, hogy bármikor visszacsinál-



ható legyen. Aztán később megint úgy, megint vissza, és rendre ebben a 
folyamatban. Ha ezt figyelembe veszed, akkor jól éled a jantádat. Fontos, 
hogy ebben nincs monotónia, mert nem ugyanaz történik, csak ugyanazzal 
a céllal.  

Iszap

Folyó- és állóvizek tapadós, pépes üledéke.       
Az életed olyan területével kerülhetsz kapcsolatba, ami általában az át-

lagembernek nem kívánatos. Nehezen tudsz eligazodni, hiszen igazából 
nem tudod, hogy miként kell viselkedned. Nem tudod, hogy mit tegyél, 
nem tudod, hogy mit mondjál, és hogy miképpen reagáld le a helyzetet, 
ezért inkább figyelsz, és megpróbálod a legjobbat kihozni magadból. Élvezd 
a megismerést, az ismeretlen által hozott különleges élményt! Semmikép-
pen ne ijedj meg, de ezt az érzést most a janta sem jelzi. 

Ha a számításodnál, vagy túl sűrűn jön ki ez a janta, akkor életedet olyan 
területen élheted, ami mások által nem gyakran látogatott. Szeretheted 
az elzárkózást, a megfoghatatlan mélység érzését, és keresheted is ezt. 
Gazdag lelkivilágodat nem sokan ismerhetik meg, de azon már te tudsz 
változtatni, ha akarsz!
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Jácint
Erős illatú, fürtös virágzatú hagymás dísznövény.
Valamit nagyon el akarnak veled hitetni. Te azt boldogan teszed, és nem 

csak azért, mert úgy gondolod, ezzel örömet szerzel, hanem mert te is 
kezded hinni. A janta azt jelzi neked: még valóságalapja is lehet a dolog-
nak.

Jaguár
Foltos bundájú, a macskafélék közé tartozó veszedelmes amerikai vadál-

lat.
Tudod, hogy sok embernek tetszel, vagy éppen elismerik a tevékeny-

ségedet, mégis, a saját világodban érzed a legjobban magadat, ezért aztán 
még nagyobb tiszteletre teszel szert. Igazából soha nem tudnak teljesen 
kiismerni. 

Különleges ember vagy, ha többször találkozol ezzel a jantával. Ha kell, 
akkor barátságos, bűbájos ember vagy, de az ellenkezője is könnyen 
előfordul, ha azt tapasztalod, hogy a világodat kívülről veszély fenyegeti. 
Ezzel a jantával kevés embertársunk találkozik. A tehetség, a siker, ha 
nem is feltétlenül őt éri, de nélküle elképzelhetetlen. Mint ahogy az élet is, 
ha már egyszer megismered őt, akinek ez a jantája. Ebben az időszakban 
ezek a jelek erősödhetnek fel.

Jázmin  
Orgonával rokon díszcserje.
Most nem kellene hinned a szép szavaknak, de te élvezettel teszed, pedig 

ott hátul érzed, hogy itt valami nem stimmel. Hát így van ez: tudja az em-
ber, és mégis hagyja, de legalább addig jól érzed magad, az utána meg 
úgy is utána lesz!

Jég
Megfagyott folyadék.
Hideg, esetleg hegyes, éles, kemény, és mégis egy dolog miatt valamitől, 

vagy valakitől mindezt azonnal elveszítheti. Már csak az a kérdés, hogy 
miért jött neked ez a janta? Te vagy ilyen? És akkor ki lehet az a titokzatos 
lény, aki átlát rajtad? Vagy éppen te vagy az, aki alapvetően megváltoz-
tatsz valakit? 

Jegenye
Csúcsosan magasra növő fa.
Különleges helyzet, különleges janta, különleges személyiség: ezeket a 

tulajdonságokat jelzi neked. Hiába vagy csoportban, mégis mindannyian 



egyedül vagytok. Lehet az a helyzet, hogy nincs köztetek nagyobb külön-
bség. Ha meg van, akkor senki nem érzi magát jól. Még az sem számít, 
hogy hányadik sorban ülsz, vagy éppen ki megy be előtted az ajtón! Ti 
mindnyájan egyedül vagytok, de így érzitek jól magatokat. Ha felvetné va-
laki a kérdést, hogy akkor miért kellenek a többiek, hát, nem sokáig gon-
dolkoznátok a válaszon: mert így érezzük jól, és biztonságban magunkat!

Jelvény

Valamely szervezethez való tartozás jelképeként kitűzhető kis fémlap.
Valakik azt szeretnék, hogy hozzájuk tartozzál, hogy az ő céljaikat maga-

dévá tedd. De az is lehet, hogy éppen te szeretnél ezzel a módszerrel va-
lamit elérni. A janta ezt elérhető, és jó megközelítésként adja a tudtodra. 
Ha kicsi kompromisszummal jár a dolog, akkor a személyiségedet sem 
veszted el! Csak az ember képes a kompromisszumra úgy, hogy a végén 
örvendjen is annak!
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Kabát

Ruha fölött viselt bélelt ruhadarab.    
Föld felett lebegő. Mindent tudsz, mindent meg tudsz tenni, de súlyta-

lanul! A nehéz dolgok és ügyek most nem a te világod!

Kacsa

A lúdnál kisebb, rövid nyakú, rövid lábú háziszárnyas.
Ha ebben az időszakban az érzékszerveiddel a nagyon apró dolgokra is 

figyelmet fordítasz, akkor különleges, egyedi élményben lehet részed! Az 
egyedi ebben az, hogy bármennyire is kedvedre való a történet, sokszor 
megismételni még sem szeretnéd. Ki érti ezt? 

Kád
    Különféle anyagokból készült nagyobb edény, tartály.
    Ha kívülről nem megy, akkor próbáld meg belülről: a janta erre biztat! 

A hatás egy kicsit más lesz, de az biztos, hogy a látóköröd nagymértékben 
kitágul, annak ellenére, hogy – ha belegondolsz –, rendesen be vagy zárva 
valamibe.

Kagyló

Vízben élő, kemény héjjal védett, puhatestű állat.
A házad, a lakásod belsejére és berendezésére valaki nagyon kíváncsi. 

Még arra is képes lehet, hogy érdeklődését erőszakosan adja a tudtodra. 
Mutasd meg neki, vagy kerüld ki!

Kaka

Bélsár, széklet.
Azért is megmutatod! A janta a kiállást, a te eszközeiddel való szem-

benállást mutatja, de úgy, hogy ezzel nem konfrontálódsz agresszívan. A 
magadra találás teljes útját jelzi.

Kakukk 

Sajátos hangú, tojásait más madarak fészkébe rakó erdei madár.
Nagyfokú önzés, melyet mások szívesen elfogadnak tőled. Mindenesetre, 

ha lehet, tanácsos titokban tartani, mert soha nem lehet tudni!

Kakas

A tyúkfélék hímje.
Megtaláltad, és vágyakozol utána. Most minden lehetőséged megvan 

arra, hogyha ügyes és körmönfont vagy, akkor el is érd a céljaidat!



Kalap

Merevebb tartású anyagból készített karimás fejfedő.
Nemi hovatartozásod erősödik. Ez alkalommal, mint férfi, vagy mint nő, 

mindent elérhetsz. Most nem a szakma, a hivatás, a logika a lényeg, ha-
nem a legősibb történet, amit magadban hordasz.

Kalapács

Kovácsolásra, ütögetésre használatos, fémből készült nyeles kézi 
szerszám.

Azt gondolnád, csak egyféleképpen lehet ezt lerendezni. Előfordulhat, 
hogy ez igaz is, de ha megpróbálod másként a kezedbe venni ezt az ügyet, 
akkor elképzelhető, hogy az eredeti cél már nem is lesz annyira fontos! Ak-
kor meg nincs is mit rendezned! 

A janta azt a jelet adja neked, hogy nem kell feltétlenül görcsölnöd, 
próbáld meg más megközelítéssel, mert akkor előfordulhat, hogy az egész 
felépített problémakör borul.

    
Kalács

Lisztből tejjel készített, tepsiben sütött kelt tészta.
Hirtelen vágyakozni kezdtél valamiért, vagy valakiért. Elérhető, meg-

kaphatod, a vágyad kielégülhet, de csalódni fogsz. Többet, jobbat gondolsz 
előre, mint ami tapasztalat ér. Ettől természetesen később majd újra vissza 
fog térni ugyanaz a vágyakozó érzésed, és ismét csalódni fogsz. Ez ebben 
az esetben már folyamatosan így van. Végül is, összességében ez egy jó 
időszak.

Kaloda

Faalkotmány, melybe a megszégyenítésre ítélt ember végtagjait szorítot-
ták be.

Kíváncsiságod érthetetlen. Legjobban teszed, ha szembenézel önmagad-
dal, és felteszed azokat a kérdéseket, amit másnak, másoknak fogalmaztál 
meg. Érdekes, de inkább tanulságos időszak ez.

Kalóz

Tengeri rabló.
Félelmedben, hogy elveszíted a szabadságodat, saját börtönödbe 

menekülsz! Mindennapos eset, de neked nem feltétlenül kell ezt az utat is 
végigjárnod!



Kályha
Helyiségek fűtésére való, cserépből, vagy fémből készült berendezés.
Ha a testében korlátozott is az ember, a lelkében, a szellemében szabad, 

mint a legmagasabbra szárnyaló madár. Ezt érzed ebben az időszakodban.

Kanál
Étel merésére, kavarására, vagy evésére való nyeles eszköz.
Ne engedd, hogy az idő múlása befolyásolja a kedélyállapotodat! Az idő 

mindig volt, és mindig lesz. Ha azon töröd a fejed, hogy mi lesz majd ak-
kor, meg milyen jó volt amakkor, azt helytelenül teszed! Valami mindig 
volt, és lesz is! A rossz hangulatodat meg hajtsd el magadtól, és örvendj az 
életnek! Az időt, és annak múlását csak az élők érzik, tudják. Erre gondolj!

Kanapé
Támlás, karfás fekvő-, és ülőbútor.
Buja élményeid felszínre törnek. Elhatározod, hogy engedsz az ösztö-

neidnek.

Káposzta
Szorosan egymásra boruló nagy levelű, konyhakerti növény.
A szépség nem mindig tartalmas is. A probléma az, hogy ez utóbbit a 

próba során tapasztalod ki: akkor pedig kiderülhet, hogy jobb lett volna, 
ha csak nézed, és nem vagy kíváncsi a könnyű tartalomra!

Kapu
Épületen, kerítésen épített, a szabadba vezető nagyobb nyílás.
Az elhivatottságod, az érdeklődésed legyőzi a félelmeidet, életed új sza-

kaszába léphetsz be. Ebben sok rizikó is van, de a többi jantád – esetleg 
– választ ad arra, hogy mit várhatsz.  Számodra új környezetben, eddig is-
meretlen emberekkel találkozhatsz, miközben az előző korszakodat lezár-
hatod. Tele vagy energiával és bizakodással. Ez már legalább 50 százalék 
a siker felé. Ha ehhez csak egyet szerzel, akkor már megérte. Ha sokszor 
kijön neked ez a janta, akkor nyughatatlan természetű lehetsz, aki ez által 
nagyon sok embert ismer meg.

Karalábé
Húsos, gumószerű konyhakerti növény.
Kinek ez, kinek az, szól egy kicsit másként a mondás. A janta is ezt a 

jelet adja neked. No, azért előfordul, és nem is annyira ritkán, hogy mind a 
kettő. Ennek a jantának ez a különlegessége. Mármint, hogy nem úgy kell 
választanod, hogy a másik nem!



Kard

A tőrnél hosszabb pengéjű, vágásra és szúrásra való fegyver.
Valamire egyáltalán nem vagy kíváncsi, de mégis unszolnak a megis-

merés irányába. Gondolj az egyik középkori filozófusra, Galileire, aki azt 
állította, hogy nincsenek ízek, színek stb., mert ezeket csak mi látjuk, érez-
zük, önmagában ilyen nincs. Hát, próbáld erről az oldalról megközelíteni, 
ha már muszáj!

Karfiol

Húsos konyhakerti növény.
Ha már mások ötletét akarod a magad hasznára fordítani, akkor feltét-

lenül vizsgáld meg, hogy arra alkalmas-e? Sok olyan ötlet van, ami – ha 
máshoz kerül –, tönkremegy, nem lesz belőle semmi. Ezzel szemben sok 
– az első látásra, hallásra – nem is annyira jó, de ha hozzád kerül, te ta-
lálkozol vele, máris életre kel. A janta jele ez.

Karó

Vékonyabb, hegyes farúd.
A janta olyan névjegyet jelent, amit valahol azzal hagytál ott, hogy vissza-

mész. Másként fogalmazva: valahol letetted az életed egy olyan nyomatát, 
ami még további törődést, intézkedést követel tőled, és ezt te örömmel is 
teszed.

Kárpit

Vastag, nehéz függöny, bútorszövet, textilből való tapéta.
Önbecsapás. A biztonság, vagy esetleg másvalami keresése. Hogy mit 

keresel, erre csak te tudsz válaszolni, és a janta ezt jelzi.

Kasza

Hosszú fanyélre szerelt penge.  
Önbizalom. Öngerjesztő tűz ég benned. Most és általában szívesen van-

nak egy rövid ideig a közeledben, mert úgy gondolják, melletted bizton-
ságra és melegségre lelnek. A kívülálló még az égiekkel való kapcsolatot is 
felfedezheti a személyedben.

Katona

Hadseregben szolgálatot teljesítő személy.
Csak fehérnek és feketének, vagy színesnek és színtelennek látod a vi-

lágot. Véleményed szerint átmenet nincs. A janta ezt a jelet adja neked, 
ami esetenként célravezető, de általában nem, hiszen az átmenet a leg-



több, de most ezt hiába is próbálná bárki is megmagyarázni neked. Egyéb-
ként meg, ha így be tudod sorolni a dolgokat, személyeket, akkor neked ez 
az életszemlélet egyáltalán nem okoz gondot, sőt.

Kavics
Folyómederben simára csiszolódott kis kődarab.
Emlékezés, az elmúlt történések pontos rögzítése. A janta magában hord 

mindent, ami veled, és a környezetedben élőkkel történt. Hajlamos vagy 
arra, hogy érzelmekkel is feltöltődj, de ez, sajnos, elsősorban mástól, má-
soktól függ, így az érzelmek terén olyan lehetsz, mint egy tükör, miköz-
ben az egyéb területeken pontos lenyomatokkal rendelkezel az előtt, aki 
olvasni tud benned.

Kecske
A juhval rokon, állán szakállszerű szőrzetet viselő, tejelő háziállat.
Mindent elkövetsz, hogy felnézzenek, hogy felfigyeljenek rád, ezért még 

a legnagyobb képtelenségekre is képes lehetsz. Ezzel, ha elismerést nem 
is, de figyelmet mindenesetre szerzel. Nehéz úgy élni, hogy együtt is le-
gyél, belesimulva a biztonságos társaságba, meg – ha kell –, akkor külön 
is, hogy mutasd a különbségedet! 

Kefe
Sűrűn kiálló rövid, merev szálaival tisztogatásra való.
„Sok lúd disznót győz”, szól a közmondás, és ez most erre az időszakodra 

is igaz. Fogadd meg, jól járhatsz!    

Kék
A derült ég színéhez hasonló.
Végtelen boldogság és megnyugvás a janta jele.

Kémény
A (füst) gázokat a tűztérből a szabadba kivezető csatornaszerű építmény.
Amit mondasz, annak súlya van. Ha mások ezzel nem számolnak, akkor 

ebből gondjuk lehet. Mindamellett – személyiséged okán – a környezetben 
meghatározó ember lehetsz, sok mindent általad ítélhetnek meg. Ez nagy 
felelősséggel jár, de te boldogan, és állandóan állsz ennek elébe. 

Kenguru
Ausztráliában honos, ugrólábú, növényevő, erszényes emlősállat.
A janta boldog gyermekkort jelez, s mint tudjuk, az egész életünkre a 

gyermekként megélt időszakunk hat a legerősebben. Ha ez a jantád, akkor 
irigylésre méltó ember lehetsz.



Kentaur

Felül férfi, alul ló testét viselő képzeletbeli lény.
Mindenből a legjobbat, jelzi a janta. Ez általában be is jön, csak arra vi-

gyázz, hogy ne vidd túlzásba!

Kenyér

Gabonalisztből sütött, fontos emberi táplálék.
Anya, szülőföld: a janta ezeket a szavakkal nehezen kifejezhető érzéseket 

adja. Ebben az időszakban a szeretettel teli biztonság, a nyugodt, szép ál-
mokkal járó éjszakák jellemezhetik az életedet.

Kerék

Kör alakú, tengelyen forgó alkatrész, amelyen valamilyen jármű, vagy 
tárgy gördül.

Ügyességeddel önmagadat is elkápráztatod. Szinte belebódulsz abba 
a tudatba, hogy ez neked sikerült! A janta igen ígéretes, elsősorban a 
kreativitással összefüggő időszakot jelzi neked. Ha többször is ez a jantád, 
akkor bátran engedd el a fantáziádat, mert valamilyen újítás, találmány, 
vagy olyan alkotás van benned, ami kikívánkozik.

Kerékpár

Lábbal hajtható könnyű jármű.
Hiába próbálkozol, az emberi társat, társakat semmi nem pótolhatja! A 

janta ezt a jelet adja. Előfordulhat, hogy csak arra gondolsz, milyen lenne 
az emberek nélkül, vagy éppen egy ember nélkül élned, és azért jött elő 
a janta. Gondolatnak jó, de ha meg is próbálod, hamar viszakozót fogsz 
fújni!

Kerékvető kő.

Kapuk sarkára épített eszköz.
Őrzöd, véded a portádat, közben megpróbálod magad jó színben feltün-

tetni.
    
Kereszt

Ilyen alakú tárgy, építmény, például a sírkereszt, vagy a kereszténység 
jelképe, stb.

Életed nagy változás előtt áll. Keresztezhetsz egy olyan akaratot, ami 
által majdnem minden mássá változik. Előfordulhat, hogy ez jobb lesz 
neked, de a környezetedről ugyanezt már nem lehet elmondani. Az is 
előfordulhat, hogy igényled ezt a változást, tehát nem kívülről, hanem 



belőled táplálkozik ez a janta. Ebben az esetben nagyobb a lehetőség arra, 
hogy céljaid megvalósításában előrébb juss. Tanulj a régiektől! Épülj azok-
ból a tapasztalatokból, amit ők gyűjtöttek össze az életük során! 

A kereszteződés mindig valamilyen minőségi változással jár. Az ember 
élete annál gazdagabb, minél többet keresztezi valaminek, vagy valakinek 
az útját. Ezek alapján, te szerencsés ember lehetsz. Ha többször is ez a 
jantád, akkor meg különösen az vagy!

Kert 

Házhoz tartozó bekerített telek, amelyen gyümölcsöt, zöldséget, vagy 
virágot termesztenek.

Olyan tevékenységet csinálhatsz, ami csak azért kell, hogy el ne felejtsd 
a mozdulatokat, és az életérzést. A janta lelked építését jelzi neked, a 
tested, a fizikumod használatával.

Kés

Nyeles vágó, szúró szerszám.
Észjárásod gyors, reakcióid még gyorsabbak. Képes vagy úgy válaszolni, 

hogy egyben támadóan kérdezel, és képes vagy szemfényvesztő gyor-
sasággal változtatni is. A hiba csak a feltűnés miatt van, ezért fel tud-
nak rád készülni, így ne csodálkozz, ha mindezek ellenére mégsem olyan 
egyszerű ez az egész!       

Kesztyű

A kézre felhúzva viselt ruhadarab.
Megérdemled, ezúttal elnyered méltó jutalmadat! Ebben az időszakban 

mások is észreveszik, mi több ráébrednek, hogy milyen ember él a 
környezetükben. Elképzelhető az is, hogy nagyobb elismerésben lehet 
részed.

Kéz

A karnak a csuklótól az ujjak hegyéig terjedő folytatása.
A család, mint a legkisebb gazdasági egység fontosságát jelzi a janta. 

Tudod, úgy, mint a gyerekmondokában: „ez elment vadászni, ez” ….

Kifli

Félhold alakú péksütemény.
Jószívűség, együttérzés. A janta ebben az időszakban felerősíti benned 

az ilyen érzéseket. Ha sokszor találkozol ezzel a jellel, akkor életednek fon-
tos része lehet a jószolgálati, adományozói tevékenység.



Kígyó

Hosszú, hengeres testű, lábatlan, gerinces csúszómászó.
Tőled idegen emberekkel, esetleg gondolatokkal találkozhatsz. Igyekszel 

megérteni, és még az is elképzelhető, hogy ez sikerül is, de ettől még úgy 
érzed, hogy ebbe a világba te nem tudnál bekerülni. A janta nem csak előre 
jelzi ezt a találkozást, de egyúttal meg is nyugtat, hogy neked a másik fél 
oldaláról sincs ott semmi keresnivalód! Az, amivel, vagy akivel találkozol, 
önmagában magányos történet, de az egész e nélkül sivárabb volna.

    
Kikerics

Hegyi réteken termő, lilásan rózsaszín virágú, mérgező növény.
Vigyázat, csapda! Nem mind arany, ami fénylik, és nem mind jó, ami 

szép! Most olyan helyzetbe kerülhetsz, amikor – a saját érdekedben – le 
kell mondanod valami olyanról, amit pedig nagyon szeretnél. Ha többször 
találkozol ezzel a jantával, akkor az életed folyamán számtalanszor kerül-
hetsz hasonló döntési helyzetbe. A janta emberei, a hosszú távra előre 
gondolkozók lehetnek.

Kilincs

Ablak, ajtó zárjának forgatására való eszköz.
Nőnek a férfi felé használati javaslat, férfinak önismereti tanácsadás. A 

férfit a hasánál, és a férfiasságánál fogva lehet vezetni, megfogni. A janta 
ez alkalommal az utóbbira adja a jelet. Ha többször is ezzel találkozol, ak-
kor nagyon izgalmas, és gazdag lehet a párkapcsolatod.

Kincs

Felhalmozott pénz, vagy különlegesen értékes ingó vagyontárgyak ösz-
szessége.

A janta általában betegségeket jelezhet. Betegség lehet a félelem, a 
könnyen ijedőség, az utálat, stb. is. A janta jelét úgy tudod közömbösíteni, 
hogy a többi jantád fontosságát hozod életed előterébe. A jelhordozók tu-
lajdonsága, hogyha sokáig elnyomják őket, akkor megszűnik a hatásuk, 
sőt, az egyéb janták jeleit még erősíthetik is. Úgy, mint amikor a cukros 
ételbe is teszel egy kis sót, amit ugyan nem érzel, de az étel kívánt íze lé-
nyegesen jobb lesz tőle. 

Kísértet

Babonás hiedelem szerint a halott lelke, amely megjelenik az élőknek.
A janta szerencsét és segítséget jelez. Ez alkalommal feltétlenül figyeld 

az egyéb jantáidat is, mert azokon keresztül kapod a fontos jeleket! Ha 



rendszeresen találkozol ezzel a jantával, akkor képes vagy arra, hogy a 
láthatatlan világgal – érzéseid alapján – kapcsolatot tarts.  

Általában segítség jön. Herakleitosz, az ókori görög gondolkozó is – töb-
bek között – azt mondta, hogy az elhalt hozzátartozók sokszor többet tud-
nak segíteni a haláluk után, mint amikor még éltek. Ezt többféleképpen is 
lehet érteni!  

Kocka

Hat egybevágó négyzetlappal határolt mértani test.
A janta ezzel azt jelzi, hogy nem lesz a tied. Hogy mi nem, azt te tudod, 

de hiába is próbálkozol, ezt nem neked találták ki. Ha többször találkozol 
ezzel a jellel, akkor sok hiábavaló energiapazarlást jelez a janta.

Kofa

Élelmiszerrel kereskedő piaci árus.
A janta jó jelet adhat: a túlélését. Nehéz helyzetedben is lépésről lépésre 

jutsz túl a nehezén. Ha ezt tudod, már pedig a janta ezt üzeni, akkor máris 
jobb a kedved, és ez által nagyobb a lehetőséged.             

Koldus

Rendszeres kereset nélküli, kéregetésből élő személy.
Valami nyomasztja a lekiismeretedet. Keresd meg mi az, és old meg! 

Szemtől szemben! Így a tisztességes, és akkor később neked is jobb lesz!

Kombájn

Arató-, cséplőgép.
Valaki valahol hazugságot állított, vagy állít rólad. Legjobb, ha nem fog-

lalkozol vele! A janta jele erre az utóbbira biztat, hiszen az előbbit te is 
tudtad. Nem kell félned, hogy az életed kicsúszik a kezedből: senki nem 
akar helyetted semmit sem megcsinálni, legfeljebb az irigyeid szeretnének 
hasonlítani rád. Ez pedig nem is olyan rossz!

Komód

Végig fiókos, asztalmagasságú szekrény.
Különleges helyzet és különleges jelek. Nem az érdekel, hogy mit hozott 

és miért, hanem az, hogy ki?! Alig figyelsz a tartalomra, annyira leköti 
érzékszerveidet a forma. Most ebből nincs is probléma, mert a belsőséget 
már eddig is ismerted. Ha sűrűn előjön ez a janta, akkor olyan ember le-
hetsz, akit a felszín jobban érdekel, mint ami alatta van. Ez nem rossz, 
mert közben a tartalmat kitalálhatod.



Komp

Járművek és emberek egyik partról a másikra szállítására való vízi jármű.
A munkád, az életed a kívülálló szemében monoton, de te tudod, hogy 

mennyire izgalmas, hiszen nagyon sok emberrel és esettel találkozhatsz. 
Ez alkalommal valami olyan dolog, ügy, vagy helyzet közelíthet, ami több-
szörösen is kizökkent a hétköznapok ritmusából. Ez a valami máshonnan, 
esetleg messziről jön, de rövid idő elteltével megint visszaáll a megszokott 
rend.  

Készülj fel! Elsősorban lelkileg, mert – esetleg – gyors döntést kell majd 
hoznod!

Kompót

Cukros lében főtt gyümölcs.
Tényleg igaz az, amit a népszerű nóta szövege mond: „csak a szépre 

emlékezem”. A janta jele ezt adja neked, de azzal, hogy nem árt, ha kicsit 
befolyásolod is az emlékezést!

Konkoly

Mérgező gyomnövény.
Viszályt szíthatnak a környezetedben.

Konyak

Borpárlatból készült szeszesital.
Testednek-lelkednek most nagyon tetsző dologban lehet része. Ezzel 

szemben, ha elveszíted a kontrollt, és jobban beletemetkezel, mint kel-
lene, akkor kellemetlenségeid lehetnek. Mint amikor végre megérkezik a 
jó idő, és hosszabban vagy a napon, mint ajánlatos.   

A janta a sikerben, és a jóban is a mértékletességre hívja fel a figyel-
medet! Ez a legfontosabb olyan emberi tulajdonság, amiről a legtöbbször 
megfeledkezünk.

Kopjafa

Faragványokkal díszített oszlopszerű fejfa.
Más lettem, de én vagyok. Ügyeljetek arra, mit mutattok, és mit gon-

doltok! A sorsunk egy irányba mutat, és ugyanoda ér. Az út lehet más, de 
könnyebb biztosan nem!

A janta hatására más oldaláról látod és tapasztalod az eseményeket. 
Nagy igazságokra, a te igazságaidra jössz rá, amit el akarsz fogadtatni 
másokkal is. Ez alkalommal a módszer is változhat. Általában a janta az 
alapigazságok szembeállításának a jelét adja a hétköznapi problémákkal.



Koporsó
Holttest eltemetésére való, hosszúkás, többnyire fából készült láda.
Általában jó jel lehet, de mutathatja azt is, hogy valamitől nagyon meg 

akarsz szabadulni, de semmiképpen nem megy. A janta mulatozást is jelez-
het. Ha többnyire ezt a jantát kapod, akkor keresd meg, miért bulizol? 
Lehetséges, hogy arra is ráébredsz, mi az, ami akkor sem hiányozna az 
életedből, ha nem volna. 

Korcsolya
A cipő talpára erősíthető (sport) eszköz, amellyel a jégen siklanak.
A janta azt jelzi, hogy tudnod kell: ha gyorsan haladsz, akkor nehezeb-

ben tudsz irányt váltani, és mindenekelőtt megállni! Ez alkalommal is a fi-
gyelmedbe ajánlom, hogy mindennek ára van! Már csak az a kérdés, hogy 
örömmel, vagy bánatosan fizeted-e meg?

Kórház
Fekvő betegek gyógyítására való egészségügyi intézmény.
Optimizmusodban nem veszed észre a rád leselkedő kellemetlenséget. 

A jantában visszaköszön az örök emberi tulajdonság, amikor hited képes 
megváltoztatni a dolgokhoz való hozzáállásodat, és a végkimenetelt is, 
és ez ráadásul még mindenféle racionalitáson felül is történhet! Gondold 
meg: az ősrégi társadalmakban a varázsló rajzolt egy kört a porba, és 
monoton énekével – a janta segítségével – olyan változásokat idézett elő, 
amit még a szemed sem tudott elhinni, nemkülönben az eszed. A janta az 
optimista hit győzelmét jelzi.

Korlát
Teret elhatároló, vagy valamit lezáró kerítésszerű építmény.
Próbatétel. A kívülről jövő próbában az attraktivitás, és a beleérző képes-

ség vezethet a jó helytállásra. Ha rájössz, hogy miért, és meddig, és kire 
vonatkozik, aztán elgondolkozol azon, hogy téged ebből mi érdekel, és mi 
nem, akkor saját személyiségeddel találod szemben önmagad. Ha tetszel 
magadnak, akkor minden rendben van. Ha nem annyira, akkor most 
lehetőséged van apró változtatásokra, kipróbálásokra. Aztán majd kiderül, 
hogy jól tetted-e?  

Ez a janta általában is az önmegismerésed próbája. Vagy gyengülsz egy 
kicsit, vagy erősödsz, de a végén mindenképpen több leszel!

   
Kormány
Szerkezet, amellyel némely jármű menetirányát befolyásolják.
Valami olyat teszel, aminek még nem tudod a következményét, de már 

várod. Nézed és figyeled, hogy most mi fog történni? Izgalmas és helyén-



való a cselekedeted, de tudd, hogy már nincs visszaút, ezért, ha lehet, 
hirtelen elhatározásból most ne tégy semmit! 

A janta általában a visszafordíthatatlan történések jelét adja.

Korpa
Gabona héjából őrléskor keletkező, takarmánynak való melléktermék.
Boldog, szerető együttlét. A janta hatása alatt szeretteddel a szeretett 

meleg egyenrangúságában töltheted az idődet.

Korsó
Öblös, szűk nyakú, egyfülű cserépedény.
Anyagi javaktól, pénztől független szabadság. A janta azt a lelki, és 

testi szabadságot jelzi, amikor nem fázol, nem fáj semmid, nem félsz a 
pénztelenségtől, nem vagy éhes, stb., de mégis boldog vagy a szabadsá-
godban. Ez élő embernek nagyon ritka janta. Ha többször is ez jönne ki 
neked, akkor különleges ember lehetsz.

    
Kosár
Vesszőből, gyékényből stb. font egy-, vagy kétfülű szállítóeszköz.    
Az a terved, hogy belülről nézd, vizsgáld a dolgokat. Ha bírod a tengeri 

betegséghez hasonló tünetet kiváltó helyzeteket, akkor nosza! Egyébként 
egészen mást fogsz tapasztalni, mint amit előzőleg gondoltál. De nincs 
okod aggódni, mert ez inkább pozitív lesz, mint rossz!

Koszorú
Virágbólt font kör alakú füzér.
Az arcod, a kezed és a tested megváltozhat, esetleg allergiás kiütések 

keletkezhetnek rajtad. De az is előfordulhat, hogy ez csak virtuálisan tör-
ténik. Ezt, a belőled hirtelen eltávozó negatív energia okozhatja. Olyan 
tisztulási folyamatban lehet részed, ami után üres, de tapasztalásokban 
gazdag lehetsz.

Kosztüm
Egyforma anyagból készített rövid kabát és szoknya.
Nem mindig tanácsos a dolgok mélyére nézni. Ez alkalommal talán az 

volna a helyes, ha úgy fogadnád el a helyzeteket, az embereket és az ese-
teket, ahogy vannak. Nekik biztosan így jó. Ha pedig már így van, akkor 
neked is az lehet. 

Ismered ezt a mondást? Az öröm és a bánat olyan kölni, amit ha valakire 
rálocsolsz, akkor rád is jut belőle. Erre az időszakra különösen érvényes 
ez. A janta jele általában is ezt az elfogadó nyitottságot adja.



Kotlós
Tojásait költő (házi) szárnyas.
Ha alaposan megnézed magad, akkor megállapíthatod, hogy tiszteletre-

méltóan végzed a feladataidat. Ne sértődj meg, ha a kívülálló nem min-
dig ezt látja. Ebben az időszakban szeretsz elbíbelődni, szinte feláldozni 
magad a feladatodnak. Ez számodra a várakozás, ami közben feltöltődsz. 
Ez ennek az időszaknak az egyedi delikátja. A janta általában is a feltöltődő 
várakozás jelét adja.

Kotta
Zeneművek leírására használt jelrendszer.
Volt idő, amikor összetévesztették, és az ördögök írásának gondolták. 

Most már mindenki tudja, hogy az angyalok írásjegyeit, verseit, történeteit 
olvashatod, ha megtanulod. Ha pedig nincs hozzá kedved, akkor elég, ha 
a kezedbe veszed, és máris érezni fogod lelkedben azt a valamit, amitől 
jobb lesz a kedved. A janta most ezt rádvetíti. Te lehetsz az, aki, ha valaki 
közelébe kerülsz, még ha nem is tud olvasni benned, akkor is jobbkedvre 
derül. 

Ha többször találkozol ezzel a jantával, akkor boldog ember lehetsz, 
hiszen sokunknak szerzel örömet.

Kő
Kemény, törhető, nem égethető ásványi anyag.
A janta a szeretetet, és a szeretet erejének a jelét mutatja. Szeretettel 

bármit elérhetsz, úgy, hogy napról napra te is mindig több, erősebb, és 
nagyobb leszel. Nagyon jó időszakot jelez neked a janta.

Köd
A föld felszíne fölött, parányi vízcseppekből keletkező, a páránál sűrűbb 

képződmény.
A derült fényesség ellentéte, de magában hordja a tisztánlátás képessé-

gét is. Nem azt, amit most szeretnél észrevenni, hanem azt, hogy tudod, 
ezen felül a tisztaság, az igazság van, és az látható. Ez fantasztikus! A 
belső látásod képessége kiteljesedik. Különleges tulajdonságokat jelez a 
janta.

Kőműves
Házat építő szakmunkás.       
A janta ebben az időszakban a természettel, és annak hatásaival való 

kapcsolatod fontosságának jelét adja. Most a hideg, a forróság, a napsü-
tés, a szél, és az égből hulló csapadék befolyásolja alapvetően az életedet. 
Ezekkel a hatásokkal, sikerrel megbirkózol, és ez által olyan belső tulajdon-



ságokra tehetsz szert, ami által önmagad szemében – miután ráébredsz, 
hogy mennyivel erősebbek nálad – kisebb, de mások előtt egyszersmind 
nagyobb leszel.

Könyv

Egybekötött lapokból álló, fedéllel készült nyomtatott írásmű.
Egyszerre több élet megélesének a lehetősége. Különleges janta, hiszen 

ebben az időszakban olyan hatások érhetnek, ami által több élet tapaszta-
latának elixírjét is magadévá teheted. Ha többször is találkozol ezzel a jan-
tával, akkor tanácsaiddal sok embertársadnak tudsz a segítségére lenni.

Köpeny, köpönyeg.

Hosszú, bő felsőkabát.    
Ha látszólag azonosulsz, akkor könnyebben elérheted az átlagtól eltérő 

egyedi céljaidat. Élt egy ember a falujában. Eszes, jó képességű, és főleg 
a települését szerető férfi volt. Évekig mondogatta a horgász egyesület-
nek, hogy mit, és hogyan kell csinálni azzal a kis tóval, ami a téesz-major 
mögött volt, de hiába. Azzal utasították el, hogy hiszen ő nem is szeret 
horgászni, arról meg nem is beszélve, hogy ehhez érteni is kell. 

Egyszer aztán gondolt egyet a mi emberünk: vett felszerelést, és elolva-
sott minden szakirodalmat, amit csak fel lehetett lelni, és jelentkezett, 
hogy be akar lépni az egyesületbe. Kikérdezték és levizsgáztatták, mert 
meg sem gondolták volna, hogy ő, aki annyit kritizálta tevékenységüket 
a tavacskával kapcsolatban, komolyan elhatározta, hogy tag lesz. Végül 
meggyőződtek a szándéka komolyságáról, és boldogan felvették. Végre 
megjött az esze, beszélték egymás között. Így legalább már nem lesz, 
aki folyamatosan kritizálja, és kétségbe vonja az ő szakértelmüket a tóra 
vonatkozóan. 

Nos, azóta az emberünk lett az egyesület vezetője, és a falu határában 
lévő tóban az egészséges halak „boldogan” várják, hogy a sporthorgászok 
kifogják őket. Van persze olyan falu is, ahol pontosan fordítva történhet-
ett a végkifejlet. De a janta most nem az eredmény negatív, vagy pozitív 
előjelét mutatja, hanem a hozzá vezető út módját.

Köröm

Szaruból való lapos képződmény az ujjak utolsó íze fölött.
Úgy érzed, hogy a legjobban önmagadra számíthatsz, és ez ebben az 

időszakban így is van! A janta ez alkalommal nem a közösségi siker jelét 
adja, hanem az egyénét. Most biztosan ráébredsz a saját erősségedre és 
gyengeségeidre! A jantának ez rejti a veszélyét is, mert hajlamos lehetsz 
a befelé fordulásra, és az semmiképpen nem kívánatos!



Kötél

Szálak összesodrásával kötözéshez készült erős, vastag eszköz.
Ez az egyik legkülönlegesebb jelhordozó. A janta figyelmeztet: mindenki 

energiáját elszívja, magába zárja, aki vele kapcsolatba kerül. Azt gon-
dolnánk, hogy fordítva történik, de nem! Még egy kis darab is okozhat 
mérhetetlen bánatot, bosszúságot, vagy éppen örömet, nyugalmat, attól 
függően, hogy előzőleg kivel került közvetlen kapcsolatba. 

A janta jele szerint ebben az időszakban te is válogatás nélkül szívod 
magadba a környezetedben észlelteket. Rád ez nincs, és nem is lesz hatás-
sal, de a janta vége felé a társaidra, a partnereidre már igen. Pedig lehet, 
hogy ők nem tehetnek semmiről, hiszen te adtad át nekik ezt a láthatatlan 
párlatot. 

Az élethez bizony szerencse kell! Ha szerencsés vagy, akkor előzőleg csak 
jó történéseket szívsz magadba.

Kötény

A felsőruhát elől védő ruhadarab.
A biztonságra való törekvésed szinte már a szexuális orgiára hajaz. Ha 

így megy tovább, akkor az ellenőrnek is több ellenőre lesz, de még azok-
nak is. A többi területről már nem is beszélve! S milyen izgalmas lehet, ha 
netán kimarad egy lépcső!

Krokodil

A forró égöv édesvizeiben élő, hatalmas testű, gyíkhoz hasonló, sza-
rupáncélos ragadozó hüllő.

Azt gondolod, hogy tisztelnek, de ha jobban megnézed a reakciókat, ak-
kor rájössz, hogy félnek tőled, mégpedig azért, mert nem biztosak abban, 
hogy nem ők lesznek-e a következők, akiket a céljaid elérése érdekében 
feláldozol. Magányos harcos lehetsz, így a siker is egyedül a csak tied, de 
a bánatodban is egyedül maradsz. A sikerrel együtt jár az öröm. Az öröm 
természete pedig olyan, hogyha többekkel megosztod, akkor nagyobb, 
több lesz. A bánat pontosan fordítva történik: ha megosztod, mindig keve-
sebbé válik. 

A janta jelén most nem biztos, hogy tudsz változtatni, de azért nem ár-
tana megpróbálni!   

Kukorica

Szemes termést hozó takarmánynövény.
Keresd meg a kiindulási pontot! Az élethez általában három dolog kell. 



A többi csak arra jó, hogy elvegye a figyelmedet a lényegről. A janta ese-
tében ez a föld, a víz, és a nap. 

És neked? Ha erre megtalálod a választ, akkor máris sínen vagy. A jel en-
nek a fontosságát adja neked.

Kulcs

Zár nyitására és csukására való nyeles fémeszköz.
Problémával találod magad szemben. Keresd az erkölcsöt, mert a meg-

oldás ott található! 
A modern, változó világ sok mindent másként reagál le. Sokszor az em-

berek sem tudják, hogy mit, és miért tesznek. Az emberek erkölcse a 
születésük pillanatában – amióta ember van a földön –, ugyanaz, csak 
időközben ez is változik kicsit, de az alapíz megmarad. Azt keresd, és meg-
találod a választ, és a megoldást!

   Kupa

Kehely alakú nagyobb ivóedény.
Jó szériában lehetsz, most majdnem mindenki könnyűnek találtatik mel-

letted! Csak vigyázz, el ne bízd magad, mert ez óvatlansághoz vezethet! 
Sok embernek nem megy le a torkán ez a helyzet, és ezért – ha megtehe-
tik –, félre is állíthatnak.

Kupola

Félgömb alakú boltozat.
Érdekes helyzetben vagy: többre vitted, mint a tanárod! Nagyobb, elis-

mertebb ember lehetsz. Sokan, így ő is, büszkén felnéznek rád, pedig nem 
régen még tőle tanultad a betűket. Ahogy a tudás nagy magasságából 
rátekintesz, mindig kisebb leszel, ő pedig egyre nagyobb, és nagyobb, és 
ott állnak egymás mellett az édesanyáddal, az apáddal, és a többi tanítód-
dal.

Kurva

Prostituált, laza erkölcsű nő.
Valaki a lelkedből kér ellenszolgáltatásért egy darabot. Ha nem magadtól 

adod, hanem azért, mert sikert és pénzt vársz érte, akkor elvesztheted 
önmagadat! Nehéz helyzet előtt állhatsz, hiszen úgy érzed, lehet, hogy 
szakmailag és anyagilag most megvalósíthatod az álmodat. De ez csak a 
mákony, hiszen nem a saját álmaidat valósítod meg, hanem valaki másét, 
mégpedig úgy, hogy közben a tiedet elveszíted. 

Az emberi lélek olyan, hogyha önmagadtól örömmel adsz valakinek belőle, 
akkor azonnal pótlódik, és mindig színesebb, és jobb ízű lesz. De ha nem 



így veszítesz el belőle akár még egy kicsit is, akkor soha nem pótlódik, és 
mindig jobban fogod érezni a hiányát. 

Az élet minden területén találkozhatsz ezzel a jantával, ami neked most 
egy felkiáltójel. Sokszor a figyelmeztetés a legnagyobb segítség. Most is 
ez érkezett. Ha többször is találkozol ezzel a jellel, akkor folyamatos csábí-
tásnak lehetsz kitéve.

Kút

(Ivó) víz felszínre hozatalára való, henger alakú mélyebb gödör a tar-
tozékokkal együtt.

Embertársaid testi-lelki segítője. Ha ez a jantád, akkor boldog lehetsz, de 
azok, akik körülötted élnek, még boldogabbak.

Kutya

Eredetileg a ragadozók közé tartozó ház- és nyájőrzésre, vadászatra 
használt háziállat, az ember hűséges társa.

Hűség, szolgálat, kitartás, hosszútávon megtérülő befektetés. A janta ezt 
a jelet adja, azzal, hogy a végkimenetel mindenképpen csak jó lehet.
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Láb

Embernek és állatnak állásra és helyváltoztatásra való végtagja.
Közvetlen kapcsolat. Ebben az időszakban, ha közvetlen kapcsolatba 

lépsz azzal a személlyel, aki felkínál valamilyen lehetőséget, akkor viszon-
yotok nagyon jól alakulhat.

Lábas

Alacsony, kétfülű főzőedény.
Most annyira körmönfont vagy, hogy nincs az az akadály, ami vissza-

tarthatna attól, amit tenni szándékozol. A kíváncsiságod és a mohóságod 
rabja lehetsz.

Labda

Bőrből, gumiból stb. készült gömbölyű, rugalmas játékszer, vagy sport-
eszköz.

Sokan azt gondolják most, hogy ők mennyire profik, és hogy minden úgy 
történik, ahogy ők akarják. De te tudod, hogy a döntéseket, akár kicsik, 
akár nagyok, máshol hozzák meg. Meg azt is, hogy hadd higgyék. A janta 
meg csak gurul és gurul, aztán ki tudja, megáll-e valaha?

Láda

Deszkából, vagy másból készített, többnyire kocka alakú tárolóeszköz.
Veszélyes időszak. Ki tudja, mivel találod magad szemben? Könnyen 

szemben találhatod magad önmagad egyik énjével, amit már sikeresen 
elfelejtettél. A janta arra biztat, hogy nevess, hiszen olyan jó magunkat 
ezelőtt 10-20 évvel, vagy ugyanennyivel ezután látni!

Lajhár

Közép- és Dél-Amerikában fákon élő, lombbal táplálkozó emlősállat.
A lassúság nem feltétlenül lustaság, jelzi a janta. A megfontoltság a he-

lyes magatartás most. „Minek ez a nagy rohanás − kérdezi emberünk −, 
hiszen mindnyájan odaérünk! Csak van, aki egyenes úton, és van, aki egy 
tucat vargabetű után.” Most melyik is a jobb? 

Lakás

Lakhatásra alkalmas épületrész.
    Szeretnél másként, vagy mást csinálni, de része vagy valaminek, 

ahol behatároltak a lehetőségeid. Mindenhol ugyanaz. Lehet, hogy nem is 
annyira rossz ez, teszed fel a kérdést magadnak, hiszen a többiek is ug-
yanebben a cipőben járnak, és úgy tűnik, élvezik. Azért nem hagy nyugton 



a dolog, és mégis hozzákezdesz valamihez, amit eddig még nem próbáltál. 
A janta ezt jelzi. Hogy ez sikeres lesz-e, vagy sem, azt nem tudni, de min-
denképpen jó hatással van rád. 

Ha többször is találkozol ezzel a jelhordozóval, akkor folyamatos útkere-
sésben élheted az életedet.

Lámpa
Fényforrást magában foglaló világítóeszköz.
Most olyan helyzetben vagy, mintha egy különleges repülő alkalmatosság-

ban ülnél, és onnan néznéd a világot. Ennek a szerkezetnek merev, esetleg 
színes szárnyai vannak, és színes gömb van az alján. Sokan kíváncsiak 
rád. Megcsodálnak, de nem irigykednek. 

Érdekes, hogy úgy tartanak természetesnek, hogy közben ahányszor 
csak rád néznek, mindig kicsit elidőznek a látványodon. Közben bizonyára 
sok minden eszükbe jut, te meg élvezed, és el sem tudnád másként kép-
zelni az életedet. Előfordulhat, hogy valakik elbódulnak az egyediségedtől, 
és te ezt – anélkül, hogy észrevennéd –, nem túl barátságosan reagálod le, 
de ettől még a hatás, a hangulat megmarad.

    
Lánc
Egymásba kapcsolt fémkarikák.
Minden helyzet más, és más. Mindig meg kell találni az optimális men-

nyiséget. Fontos, hogy együtt, és mellérendelt szerepben legyetek most, 
de nem mindegy, hogy a csapat hány főből áll. Ebben az időszakban olyan 
kihívással állsz szemben, ahol a janta két jelét kell figyelembe venned. Az 
egyik, mint fent említettem, a csapatmunka mellérendelt szereplőkkel, a 
másik pedig az, hogy pontosan ki kell tudni számolni, meg kell tudni ha-
tározni a résztvevők számát. Ha kevés, akkor eleve kudarcra vagy ítélve, 
ha meg sok, akkor biztosan kerül olyan valaki is a csapatba, aki gyenge 
lesz. S miután nincs olyan ember, aki külön figyeljen, és ellenőrizzen, nagy 
kár származhat belőle. A janta általában is a fentieket jelzi.

Lapát
Darabos, vagy szemcsés anyag továbbítására, rakására való nyeles esz-

köz.
Ülepeddel történhet valami. Figyelj a környezetedre és magadra! Ha 

nem muszáj, akkor ne engedj senkit a hátad mögé! Ez természetesen vir-
tuálisan is értendő.

Lapu
Nagy levelű gyomnövény.
Megpróbálsz elrejtőzni, de a sikerességét csak te érzed annak. Most bár-



mit teszel a fejedre, vagy feszítesz ki magad fölé, ha valaki akar tőled 
valamit, úgy is megtalál. Az persze más kérdés, hogy ez alkalommal nem 
valószínű, hogy bárkire is számítanod kellene.

Lavina

Hegyről egyre növekvő tömegben, elsöprő erővel lezúduló hó.
Melletted aztán nem lehet unatkozni! Többnyire kiszámíthatatlan, és hir-

telen haragú ember lehetsz. Ha elönt a méreg, akkor nem nézel semmit 
és senkit, utána meg nem győzöl újra építkezni, és bocsánatért esedezni! 
Az egész életed a rombolásból, és az újjáépítésből állhat! Végül is, ha jól 
belegondolunk, ez az élet körforgásának a felgyorsított eszenciája. Erre az 
időszakodra is ez lehet a jellemző.

Légy

Fertőzést terjesztő, apró kétszárnyú rovar.
Elmúlás. Az élet visszafordíthatatlan változás utáni állapotával való kapc-

solat közvetítője. Nem véletlen, hogy ezt a jantát az ember nem szereti, 
sőt üti, pusztítja. Sok helyen pusztulykának is nevezik, az „ember barátja” 
pedig előszerettel elfogja, megeszi. A janta ezzel kapcsolatos jelet hozhat, 
de ez nem feltétlenül rossz. A személyiségednek egyszerűen szüksége le-
het arra, hogy a janta az átmenetre emlékeztessen. 

    Egy mongol legenda szerint a kisfiú megkérdezte a nagyanyjától, hogy 
ő mikor fog újra emberként megszületni. A nagymama az unokája kezébe 
adott egy rizzsel félig töltött tálat és egy kötőtűt, amit beleállított a rizs 
közepébe. – Na, kisfiam – mondta a kicsinek −, merd a rizst a tűre addig, 
amíg egy szem meg nem áll rajta! Az unoka merte, rakta, de csak nem 
sikerült neki. − Na, látod − így a nagymama − ennyi esély van arra is, 
hogy újra emberként születhess meg! Ezért kell nagyon megbecsülnöd az 
életedet, és vigyáznod magadra, hiszen ki tudja, lesz-e másik?

Lekvár

Gyümölcsből (cukorral) főzött édes élelmiszer.
„Az ifjúság édes madara!” Ez a filmcím a legjellemzőbb erre az időszakodra. 

Keresed a múltadból azokat az érzéseket, amikor – most így utólag úgy 
érzed –, boldogan éltél bele a világba. Azért azt ne feledd, hogy később 
erről a mostani időszakról is ugyanezt fogod gondolni! 

A janta a gyermeki boldogság érzésének a jelét adja. Ebben az időszakban 
optimista, és kicsit naiv is lehetsz, de mindez nagyon jól állhat neked! 
Ha rendszeresen találkozol ezzel a jantával, akkor különleges emberként, 
gyermeki lelked keveredik a felnőtt embert jellemző racionalitással.



Lencse

Magváért termesztett hüvelyes növény.
Valakit nagyon szeretsz, de nem tudod, hogy miért. Azt gondolod, nem 

tudnál nélküle élni. Nem is érted, miért hozzák össze a jantát a pénzzel! 
Lehet, hogy pénz nélkül sem élet az élet?

Lépcső

Szintkülönbségeket összekötő szerkezet gyalogosok számára.
Kettősségre ad jelzést a janta. Egyrészt szabadságban éled az életedet, 

másrészt úgy érzed, valamiért nagyfokú belső feszültség van benned. 
Előfordulhat, hogy ez szexuális eredetű, de lehet más, az ösztönök vi-
lágából származó is. A janta emelett gyors észjárást, okos, értelmes sze-
mélyiséget is jelez. Ebben az időszakban - e miatt a hatások miatt - hajla-
mos vagy a látszólagos befelé fordulásra, amitől még izgalmasabb lehetsz 
a környezetedben.

Lepedő

A fekvőhely leterítésére való ágynemű.
A látható, és a láthatatlan világ lenyomatának ismerője. Olyan tudással 

rendelkezhetsz, amivel csak élni, de visszaélni biztosan nem tudsz. Ebben 
az időszakban sok mindent másként élsz meg, mint ezidáig. A hangsúly-
eltolódásokból eredő értetlenségeket mindent látó és érző módon, nyugod-
tan reagálod le.                 

Lepel

Valaminek a letakarására való nagyobb, vékony vászon.
Törlő program. A janta különleges helyzetet jelez neked. Mostanra nagy 

valószínűséggel tele lettél valamivel, vagy valakivel, ezért a felejtés élmé-
nyét jelzi. Ezt esetleg, más területen téged ért erősebb hatásokkal éred el. 
Ezután majd ismét előjön az elfelejtett ügy, és személy, és egészen mást 
látsz benne. Sőt, még az is elképzelhető, hogy most minden lényegesen 
jobban megy és működik. A janta az átmeneti felejtés jelét adja általában 
is, de úgy, hogy később dől el, hogy ez végleges lesz-e.

Lepke

Nagy, hímporos szárnyú, virágporral és nektárral táplálkozó rovar.
Édes élet, sok veszéllyel. Ha pillanatnyi örömeidnek élsz, akkor könnyen 

tragédiába is sodorhatod magad. Másoknak – akik jóval, széppel és gond-
talansággal kecsegtetnek –, csak addig kellesz, amíg hasznuk, örömük van 
benned. 



Ha netán mégis úgy érzed, hogy magasra reptettek, ne feledd, ha fordul 
a szélirány, könnyen szárnyad szegheted. Ezt a jelet adja a jantád.

Létra

Két hosszú rúdból, és ezeket összekötő fokokból álló eszköz.
Nagy csábításnak lehetsz kitéve. Ennek az időszaknak az a jellemzője, 

hogy nem gondolsz messzebbre, pedig boldogan néznél le minél magasab-
bról. Pedig, ha vennéd magadnak a fáradtságot, akkor ráébrednél, hogy 
egyszer csak elfogy, és lehullik a szemedről a hályog. Már ha szerencséd 
van, és nem te hullasz le az elcsábulásod jantájáról. 

Ebben a jelben van viszont egy nagyon jó is. Van visszaút! Kevés ilyen 
alkalom van az életedben, amikor el is csábulhatsz, meg vissza is térhetsz 
büntetlenül, sőt, tapasztalatokkal gazdagabban!

Levél

A magasabb rendű növények zöld, lemezszerű szerve.
Az egyik legfontosabb janta: jelzése az élet jó oldala felé irányul, és 

azt erősíti. Ebben az időszakban olyan dolgok történnek veled, amelyek 
– elsősorban – mélységében érik el a belső énedet. Nagy biztonságot, és 
nyugodt optimizmust ébreszt benned, úgyhogy tényleg nincs, és nem is 
lesz okod az ellenkezőjét érezni, gondolni! 

Nagyon jó időszak ez minden téren! Ha többször is találkozol ezzel a 
jantával, akkor fontos, hogy figyelj rá! Hallani fogod magadban azokat a 
sugallatokat, amire nagyobb gondot kell fordítanod!

Libegő

Nyitott, kétszemélyes ülőhelyekkel közlekedő drótkötélpálya.
Érdeklődés, álmodozás a szexuális élmények irányába. Ez a janta egész 

életedben megmaradhat. Nincs összefüggésben az esetleges kielégülésed-
del, vagy annak ellenkezőjével.

Likör

Édes szeszes ital.
Azt gondolod, hogy a gondjaid elől el tudsz bújni? Most tévedsz! Hiába 

próbálod különböző segítséggel elterelni a figyelmedet, a probléma, amit 
végül is nem te okoztál magadnak, folyamatosan ott van a gondolataid-
ban. Ez alkalommal nem fog megoldódni azonnal, de napról napra tisztulni 
fog a helyzet. Ha ez a jantád többször is megtalál, akkor általában a tőled 
független problémák befolyásolhatják az életedet.



Lila

A kék és vörös keveredéséből adódó szín.
Izgalmas, mert magányos és titokzatos. Ilyen ember lehetsz, vagy ilyen 

személy van a környezetedben. Előfordulhat, hogy ebben az időszakban 
egy ezzel a jantával élő férfi, vagy nő okoz nagy kavalkádot benned. Ha 
általában ez a jantád jön ki, akkor olyan lehet a személyiséged, amit az 
első mondat rejt.

Liliom

Magas szárú, illatos, tölcsérszerű virágú kerti dísznövény.
Olyan vésnökkel találkozhatsz, aki végérvényesen, kitörölhetetlenül 

hagyja ott nyomatát a személyen, vagy a tárgyon. Előfordulhat, hogy a 
lelkedbe ég bele egy történet, egy élmény, vagy látvány. Bátran mész a 
dolgok elébe, hiszen akkor még csak apró mozzanatra gondolsz. Utólag 
már tudni fogod, hogy a jelzés más formában jött, hogy ez egy életre 
szóló véset lesz, de te most nem tudtad megkülönböztetni a pillanatot a 
sorsszerűségtől!

Ha többször találkozol ezzel a jantával, akkor bizony te vagy a nagy vé-
snök. Ettől nem jobb a helyzeted, csak éppen a te gondolataidat, szemé-
lyedet őrzik mások, akár akarják, akár nem. De többnyire boldogan teszik.

   
Liszt

Gabona magvából őrléssel készített porszerű élelmiszer.
Eltakarás, ragaszkodás, érték és életminőség. A janta ezeket a jeleket 

adja.     

Ló

Vontatásra és lovaglásra használt háziállat.
A környezetedben van egy, vagy több védelmező házisárkányod. Ha 

kell, akkor tüzet is fúj az orrlyukán keresztül, de vigyázz, mert ha nem 
megfelelően figyelsz az igényeire, a lelkiállapotára, akkor könnyen ellened 
is fordulhat. Úgy szól a mondás, hogy aki az ördöggel cimborál, az egye 
meg a farkát is! Ez most különösen vonatkozhat rád, és általában is ez a 
jellemző a jantára.

Logarléc

Matematikai műveletek gyors elvégzésére alkalmas lécszerű eszköz.
Egy húzás jobbra és egy balra, aztán nézheti, hogy mire jutott. A janta a 

gondolkozás nélküli, de jól begyakorolt, és sikeres tapasztalatokon alapuló 
döntések jelét adja. Ezek nem feltétlenül pontosak és mélyrehatóak, de az 



irányuk és a gyorsaságuk, miután megfelelő alapokkal rendelkeznek, min-
denképpen jók. Sokan csak néznek, hogy honnan ez a határozottság, de te 
nem gondolkozol rajta, mert zsigerből, ösztönből jön. A tanulásra ráragadt 
tapasztalat teszi ezt. 

Loggia

Lakóháznál erkélyszerű, de a falsíkból ki nem ugró része.
Ki csap be kit? Ez a janta mostani kérdése. Mindenesetre, ha nem foga-

dod el a dolgokat úgy, ahogy vannak, és kételkedsz, illetve nem hiszel 
bennük, valamint nem kívülről nézed az eseményeket, akkor rosszabbul is 
járhatsz, mint gondolnád. A janta általában véve is az állandó, belső ké-
telkedéseiddel való viaskodásodat hozza.





m





Macska

Ragadozó háziállat.
Veszélynek lehetsz kitéve. Valaki elaltatja a figyelmedet, hogy egy óvat-

lan pillanatban valamit ellenedre tegyen. A védekezés szinte lehetetlen, 
mert az akció iránya és erőssége annyira kiszámíthatatlan, hogy még utá-
na is csodálkozol, hogy miért, és kinek volt ez jó? Az altatási periódus 
viszont – ezzel szemben – nagyon kellemes. Legjobb, ha ezt kihasználod, 
és drukkolsz magadban, hátha a kijózanodás elmarad. 

Ha többször is ezzel jantával találkozol, akkor nagy valószínüséggel a te 
személyiséged az, aki mindezt okozza.

Madár

Tollas, kétlábú, szárnyas, tojással szaporodó melegvérű állat.
Mindennek tudója, a jó, és a nagyon rossz előhírnöke. Ha ezzel a jantával 

találkozol, akkor vigyázz magadra és a szeretteidre, és vizsgáltasd meg 
magad! Egyéb esetben pedig nagyon jó időszakod következhet. A janta a 
hosszantartó jót, vagy az ellenkezőjét jelzi. Még minden időben van. Azért 
jelez, mert ha akarsz, akkor tudsz valamelyest változtatni rajta. A legkü-
lönlegesebb janták egyike. 

Ha többször találkozol vele, akkor boldog, és az élet mindent tudója le-
hetsz!

Mag

Virágos növény termésében képződő, a csírát rejtő szaporítószerv.
Olyan titokkal állsz szemben, amiről csak sejted, hogy mi lehet, de ha 

előre erre építesz, akkor nagy meglepetésben is lehet részed. Ennek a 
titoknak a megfejtéséhez idő és türelem kell. Kár is erőltetned, nyitogat-
nod a zárat, úgysem jutsz semmire! Ha szerencséd van, nem csalódsz. Ha 
az ellenkezője történik, akkor majd eldöntöd, mit kell tenned! 

Ha általában, és többször találkozol ezzel a jantával, akkor a szemé-
lyiséged lehet ilyen. Ahhoz, hogy megismerjenek, hosszú időnek kell eltel-
nie!

Majom

Az emberhez leginkább hasonlító, meleg égövi, általában fákon élő emlős.
Valaki szembesít önmagaddal. Ez alkalommal vagy nagyot nevetsz a saját 

viselkedéseden, vagy az is előfordulhat, hogy el fogod magad szégyellni. A 
janta az önismeret kiteljesedésének a jelét adja. Ha többször is találkozol 
ezzel, akkor nagy önkontrollal rendelkező ember lehetsz.



Makk
A tölgyfa termése.
Fontos feladatodnak ért be a gyümölcse, és eljött a betakarítás ideje. Egy 

hosszú és esetleg felemelő, már eddig is sikerélményt jelentő tevékeny-
séged a végéhez érkezett. Ez a janta a megérdemelt elismerésedet ho-
zhatja. Ha általában is sokszor találkozol vele, akkor munkában, dologban 
gazdag, élvezetes életed lehet.

Mák
Gömbölyded toktermést hozó, lila, piros, vagy fehér virágú gazdasági 

növény.
Káprázat. A janta olyan káprázatot hozhat, ami nélkül tudsz ugyan élni, 

de időnként mégis kívánkozol utána. Lehet, hogy a környezetben találko-
zol egy olyan személlyel, aki ilyen hatással lesz rád. Ne felejtsd el sem-
miképpen, hogy ez csak egy káprázat! Márpedig valakinek folyamatosan 
az elvarázsoltságában lenni, az nem te vagy, hanem kivetítése valaminek, 
vagy valakinek.

Jó időszakod lehet ez! Ha sokszor találkozol ezzel a jellel, akkor te lehetsz 
a janta. Amennyi jó van benne, ugyanannyi rossz is található. Élvezed 
ugyan, hogy elkápráztatsz embereket, de mindig új arcokat kell keresned 
hozzá, mert – sajnos –, hamar kiismerik ezt a tulajdonságodat!

Malac
Sertés kicsinye.
Naiv bizalmad nem ismer határokat! Semmi nem érdekel az ösztöneid 

kielégítésén kívül. Úgy gondolod, így élvezetes az élet, és van is ebben 
valami nagy igazság, hiszen miért él az ember, ha nem azért, hogy jókat 
egyen, igyon, stb. és úgy, hogy ne gondoljon a holnapra? A janta ezt a 
jelet adja. Ha általában, és sokszor találkozol ezzel, akkor igazi életművész 
lehetsz.

Málna
Apró, piros bogyókból összetett, gömbölyded, illatos gyümölcs.
Csókolódzás, csókolódzás és csókolódzás. Ebben az időszakban mindent 

ezzel a módszerrel akarsz magadévá tenni, vagy éppen így akarsz megold-
ani. Csókolódzás közben a lelkek találkoznak egymással. Most minden fe-
ladatod megoldásánál, és az egyéb helyzetekben is, a lelkek egyesülésétől 
várod a megoldást. A lélek az ember tulajdonságainak a párlatát hordja, 
ezért bizony nagy a valószínűsége, hogy minden jól sikerül. 

Ha többször is ezzel a jantával találkozol, akkor kiegyensúlyozott, boldog 
ember lehetsz, miután a környezetedet, és azokat, akik veled kapcsolatba 
lépnek, az arculatodra alakítod, de úgy, hogy te is azonosulsz velük.       



Malom

Kenyérmagvakat őrlő üzem.
A felszínen úgy tűnik, hogy monoton, nehéz munkával terhelt időszakod 

van, de ez a dolgoknak csak az egyik oldala. Most olyan tevékenységbe 
fogtál, ami alapvetően nagyon fontos nem csak a te, de a mások életében 
is. Ha erre gondolsz, akkor már nem is annyira monoton ez a szellemileg 
és fizikailag is megerőltető tevékenység. Utólag jössz rá, hogy nem vagy 
egyedül ebben: már előtted is voltak, és még utánad is lesznek olyanok, 
akik ugyanebben a cipőben jártak, vagy éppen járni fognak.

Ha többször is ez a janta jön ki, akkor nem csak ez az időszakod ilyen.

Malter

Építőanyag.
Valakinek könnyen a csapdájába eshetsz. Ha jó a megfigyelőképességed, 

akkor elkerülheted, de jobb, ha nem kerülsz ilyen helyzetbe! Ne bízz a 
szerencsejátékban, mert biztosan nem nyersz, sőt! Sokat veszíthetsz!

Mankó

Sánta, sérült lábú személy botszerű támasztéka.
Átmeneti csüggedés után lelked nagyon megerősödik, nagy sikerélmény-

ben lehet részed. Ez egy olyan időszak, amikor úgy érzed – és ebben sok 
igazság is van –, hogy mindent magadnak köszönhetsz. Ha többször is 
találkozol ezzel a jantával, akkor sikerekben gazdag, változó hangulatú 
ember lehetsz.    

Matador

Aki ledöfi a bikát a bikaviadalon.
Kétségeid vannak. Nem tudod eldönteni, hogy melyiket szeretnéd. Ha az 

egyik utat választod, akkor a jobb szemed sír, és a másik nevet, ha meg a 
másikat, akkor fordítva. Ez egy nagyon különleges helyzet és különleges 
janta. Középút nincs. Jó lenne visszafordulni, de az már nem lehetséges. 
A janta azt tanácsolja, hogy támaszkodj a hagyományokra! Most az újítás-
nak, a másik útnak – bármennyire is kellemetlen lehet –, nincs itt az ideje!

Matróz

Legénységi állományú tengerész, hajós.
Szabadságérzésed teljesen a hatalmába kerített, pedig, ha nem a távolba 

nézel, akkor ráébredsz, hogy ennek is ára van. De ez ne rontsa kedved, 
hiszen minden a szabadságért van!

Ha többször is ez a jantád, akkor ugyanígy élheted az életedet.



Medence

Uszodában, strandon nagyobb víztartó építmény.
Ráleltél a kellemetlenségekhez vezető útra. Még nem léptél rá, de már 

tudod, hogy hol van, és hogy mi az. Ez egy különlegesen szerencsés janta. 
Kevesek kerülnek olyan helyzetbe, hogy előre meglátják, észreveszik a 
rájuk leselkedő veszélyt. Ha netán többször is találkozol ezzel a jellel, ak-
kor – ha figyeled az érzéseidet –, sok kellemetlen helyzetet el tudsz kerülni!

Medve

Nagy termetű, sűrű bundájú ragadozó.
Vagyonod által kár érhet. Ha ez bekövetkezik, akkor apró dolgokból in-

dul, de nagy probléma lehet belőle, viszont, ha gátat emelsz az emberi 
beidegződéseknek, akkor elkerülheted!

Meggy

Meggyfa gyümölcse.
Ebbe az ügybe beletörhet az ujjad! Nagy bajod nem származik belőle, de 

az biztos, hogy jó ideig viselni fogod a következményeit. Nem feltétlenül 
kell kapaszkodni abba az irányba, és azért, ami előbb, vagy utóbb, de 
úgyis az öledbe hullik! 

A janta ezeket a fontos jeleket adja neked. Ha többször is találkozol ez-
zel, akkor, mint fent olvastad, türelem!

Méh

Mézet gyűjtő, családokban élő rovar.           
Az egyéni érdek nem mindig esik egybe a közösségével. Ilyenkor dön-

teni kell, hogy melyiket helyezi az ember előtérbe. Ez alkalommal külön-
leges jantád van, mert nincs külön egyéni, és közösségi érdek. Az egyéni 
a közösség céljaiban ölt testet, így mindnyájan többek és boldogabbak, 
valamint sikeresebbek leszünk. 

Ez egy nagyon jó időszakod! Erre mondják, hogy bármihez hozzáérsz, 
arannyá változik a kezedben. Ha többször is ezzel a jantával találkozol, ak-
kor nevedet az utókor is elismeréssel emlegetheti.

Mell, mellbimbó

Az emberi törzs felső felének elülső része. Sötétebb színű kis kidudorodás 
az ember mellén.

Ha ebben az időszakban megkívánsz valami különleges dolgot, bátran 
próbáld ki! Nagy valószínűséggel nem lesz számodra semmi negatív hatá-
sa, sőt előfordulhat, hogy a későbbiekben is kedvet kapsz az ilyenre, vagy 



erre a megoldásra. Most az ösztöneidre, és ne feltétlenül a beidegződött 
szokásaidra hallgass!

Ha többször is találkozol ezzel a jantával, akkor naivitásod miatt esetleg 
sok konfliktusban lehet részed, de egyébként boldog biztonságban élheted 
az életedet.

   
Mérleg

Súly mérésére való eszköz.
A kommunikáció fontosságára hívja fel a figyelmedet a janta. Nem elég, 

ha te tudod, de érzékletesen el is kell tudnod mondani, be kell tudnod mu-
tatni másoknak is, hogy elfogadják, segítsék az ügyet. Ebben az időszakban 
minden területen a bizonyítás a fő feladat. Ha általában ezzel a jantával 
találkozol, akkor a hétköznapjaid is ezzel telhetnek.

Méz

A méhek által virágokból gyűjtött sárga, sűrű, édes folyadék.
Ettől csak akkor tudsz megszabadulni, ha magadévá teszed. Ekkor vi-

szont már annyira a rabja lehetsz, hogy egyáltalán nem akarod azt, hogy 
ne legyen. A janta ezt az érzés adja. Nem probléma, ha most egy kicsit 
fatalista vagy! Minden úgy van jól, ahogy van!

Ha többször is felmerül ez a janta, akkor egyre jobban belesüllyedhetsz va-
lamibe, amiből aztán már nincs, vagy nagyon nehezen van kiút. Ez persze 
nem azt jelenti, hogy nem élvezed, de ez már szerencse kérdése.

Mimóza

Apró gömbökben álló, rózsaszín virágzatú, érintésre összecsukódó levelű 
cserje.

Ismered az esetet, amikor az elefánt bemegy a porcelán boltba? Hát, 
most ilyen helyzetbe kerülhetsz. Nem történik helyrehozhatatlan problé-
ma, hiszen a porcelán is pótolható. Arról nem is szólva, hogy ez alkalom-
mal ők is tudják, hogy olyan vagy, mint egy nagydarab, ebben a közegben 
sután mozgó, de bűbájos és szeretnivaló elefánt.

Mirelit

Mélyhűtésű élelmiszer.
Most van itt a helyrehozás lehetősége. Most kerül minden arra a helyére, 

ahová eleve kerülnie kellett volna, csak akkor, ott, ez nem sikerült, vagy 
nem volt rá lehetőség. Az ügyek, a dolgok javítása folyik. Ha általában is 
sokszor találkozol ezzel a jantával, akkor kritikus, mindent észrevevő, de 
ki is javító, állandóan okító személy lehetsz.



Mocsár

Növényzettel ellepett sekély állóvíz.
Bűnözők közé keveredhetsz. Ha közelébe kerülsz a bűnnek, akkor nem 

csak olyanná válhatsz, de be is kebelezhet, és csak nagyon nehéz tisztulási 
időszak után kerülhetsz a jelenlegi helyzetedhez közeli állapotba. A janta 
figyelmeztet: még nincs veszve semmi! Az út megválasztása a te kezed-
ben van! Ne a dolgok pillanatnyi könnyebbségét nézd, és ne mások után 
menj! Ismered? Ha a többiek beleugranak a kútba, akkor te is megteszed? 
Most ez is egy ilyen kút lehet, csak még nem látod a végét. Ha többször 
is találkozol ezzel a jantával, akkor erős lélekkel kell rendelkezned, de a 
végén megéri.

Mogyoró

Mogyoróbokor és annak termése.
Temperamentumosságodat sokan kifogásolhatják, pedig, ha nem csak 

az orrukig látnának el, akkor rájönnének, hogy ebből nekik is hasznuk 
lehet. Most hajlamos vagy másokat elnyomni, hogy meg tudd valósítani 
önmagad. Választási lehetőséged nincs! Az ösztöneid, a saját érdeked nem 
engedi, hogy másoknak is teret adj! Ha sokszor ez a jantád, akkor – egyé-
niséged erőssége miatt –, sok konfliktusod lehet, de te is egyre erősebb 
leszel tőle.

Murva

Zúzottkő.
Ebben az időszakban egy hirtelen kanyarvétel miatt kellemetlenséged 

támadhat. Légy figyelmes a környezetedben történtekre, hogy ne kelljen 
hirtelen irányt változtatnod!  

Mindemellett – általában – a rugalmasság jelét adja a janta. Rugal-
masság, de kiszámíthatóan.

Muskátli

Gömbös virágzatú növény.
A bizalom, és a sajátodhoz való tartozás, ragaszkodás jelét adja a janta. 

Ebben az időszakban ezek a tulajdonságok erősödnek fel benned, és nagy 
belső biztonságban érezheted magad. Ha általában is sokszor találkozol 
ezzel a jellel, akkor településed, utcád és környezeted megbecsült és tisz-
telt embere lehetsz. n
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Nád
Hengeres szárú, sötétbarna bugás virágzatú, magas vízinövény.
Ez az ügy, és ez az ember, akivel most kapcsolatba kerülhetsz, egyedi 

bánásmódot igényel. Ha nem megfelelően kezeled az esetet, akkor neked 
is károd lehet! Feltűnő lesz sokrétűsége, rugalmassága, esetleg a szép-
sége, de ne tévesszen meg! Válaszaiból nem tudsz következtetni, mert 
csak azt mondja, amit valahol, valakitől már hallott, és azt átköltötte az ő 
nyelvezetére.  Ha azt hiszed, hogy gyenge, akkor nagyot fogsz csalódni. 
Csak egy dolog árthat neki, de az neked is károdra lehet, viszont szeretet-
tel és értelemmel mindent elérhetsz! Ha többször is találkozol ezzel a jan-
tával, akkor te lehetsz az a személy, akiről eddig szó volt.

Nadrág
A test alsó felét befedő ruhadarab.
Jól érzed magad, sőt még nagyokat is nevetsz, de valami hiányzik az 

életedből. Elképzelhető, hogy késik a célok és a tervek megfogalmazása, 
de most itt az ideje ezt pótolni! Ha nem teszed, úgy jársz, mint a céltalan 
vitorlás a tengeren. Ő is nagy örömmel veszi, ha feltámad a szél és szelheti 
a habokat, csak miután azt céltalanul, kizárólag a vízen siklás öröméért 
teszi, nem jut sehová. 

Ha többször is találkozol ezzel a jellel, akkor hajlamos lehetsz a céltalan 
vitorlás effektusra, ezért figyelj a jantára!

Nap
Hőt és fényt sugárzó égitest, amely körül a Föld kering.
Optimizmus, önbizalom. Ha ez a tevékenységed közben megvan, akkor 

már több mint 50 százalékkal rendelkezel. Nincs olyan területe az életed-
nek, ami ne jól sikerülne, vagy ha eddig nem volt teljesen a kedvedre való, 
akkor ne változna meg. Most biztosan rendelkezel legalább 51 százalékkal, 
és akkor már nem lehet probléma. 

Ha többször is találkozol ezzel a jantával, akkor irigylésre méltó, sűrű 
életet élő ember lehetsz.      

Nápolyi
Krémmel töltött, keskeny ostyalapokból álló csemege.
Ebben az időszakban fontos tapasztalatokra tehetsz szert. Megtudod, 

hogy az élet alapvetően mindenkinek – neked is –, nagyon jó. Előfordulhat, 
hogy vannak kemény, nehéz helyzetek, de mind élhető, hiszen ezt tesszük, 
teszed. A tartalom pedig elsősorban tőled függ, de ezt a részét hajlamosak 
vagyunk másra kenni, ha valami nem tetszik. A lényeg az, hogy tudd, az 
élet az egyetlen, ami mindenkinek ugyanúgy élhető, és ez semmi másról 
nem mondható el!  



Napraforgó

Magas szárú, sárga, tányér alakú, fészkes virágzatú növény.
Ha olyan tulajdonságokat teszel gátlások és fenntartások nélkül a maga-

dévá, ami nem felel meg a személyiségednek, akkor pórul járhatsz! Ha fel 
is veszed a kívánt külsőségeket, hogy az azonosulást még jobban kifejezd, 
attól még nem leszel az, vagy ő. Magadat keresd! Ha megtalálod, akkor 
ráébredsz arra, hogy neked ez, ő, magad vagy a legjobb. 

Ha többször találkozol ezzel jantával, akkor hosszú keresésed lehet ön-
magadban.

Naspolya

Kis körte alakú, barnás héjú, kásás húsú gyümölcs.
Felkészülsz rá, de arra, ami ér, így sem tudsz teljesen számítani. Azt gon-

dolod, hogy ez jó neked, ami elképzelhető, mert legalább a méreteid vál-
tozhatnak. Ha többször is ez a jantád, akkor kicsi időre kuriózum lehetsz, 
és ez többször is előfordulhat veled.

Narancs

Alma nagyságú, narancssárga héjú, gerezdes, illatos déligyümölcs.
A jólét jantája. Ebben az időszakban pénztől függetlenül is úgy érezheted, 

hogy mindened megvan, amire szükséged lehet, sőt még több is. Ha több-
ször is ez a jantád, akkor nem férhet kétség ahhoz, hogy jól élsz.

Néger

Tömegében Afrikában élő, illetve onnan származó, nagyon sötét bőrű 
ember.

Az ismeretlentől való félelmedet az érdeklődésed elnyomja. Olyan hely-
zetbe kerülhetsz, amikor ez a két főérzelmed határozza meg ügyeid intézé-
sét. A végére mindenképpen elindulnak valamilyen irányba a dolgok. Már 
éppen ideje volt, hiszen régóta szinte egy helyben topogtál. Ha többször is 
ez a jantád, akkor sorsod általában olyan helyzetbe hoz, amikor már meg 
sem lepődsz az újabb és újabb kihívások esetén.

Nő

Nőnemű felnőtt.
Szorgalom, bizonyításvágy, állhatatosság, és mégis egyfajta kiszámíthatat-

lanság, megbízhatóság és racionalitás. A janta elsősorban ezeket a jeleket 
adja. Ha többször ezzel találkozol, akkor ezek a tulajdonságok határoz-
hatják meg az egyéniségedet.



Növény

A talaj, a víz, és a levegő anyagaival táplálkozó élőlény.
Jóbarátod a segítségedre van. Ha még nincs ilyen, akkor ebben az 

időszakban olyan barátra tehetsz szert, aki az életeden keresztül megha-
tározó lehet a mindennapjaidban. Ha többször is ezzel a jantával találko-
zol, akkor sok barátod lehet, és ez által különleges életet élhetsz.
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Nyakkendő

Az inggallérba illeszthető, elől megkötve viselt ruhadarab.
Elzárkózás, távolságtartás: a janta ezeket a jeleket adja.

Nyakörv

Például a kutya nyakába való, szíjból, vagy fémből készült felcsatolható 
pánt.

Egyvalakihez való tartozás jele. A janta erre az időszakra olyan hely-
zetet jelez, amikor vagy te, vagy valaki, akivel kapcsolatba kerülhetsz, 
egyértelműen az értésedre adja, hogy csak egyvalakire hallgat, mások 
semmit nem számítanak. Ha nem te vagy ez, akkor hiába is erőlködsz, 
sőt, még kellemetlenségeid is lehetnek. Ha viszont te vagy ilyen, akkor 
valószínűleg ez jó neked.

Nyál

A szájban képződő, az emésztést segítő váladék.
Várakozás valami, vagy valaki után. Ha sokszor találkozol ezzel, akkor 

örök elégedetlen lehetsz.

Nyár

A legmelegebb évszak.
„Karpediem”– Élj a mának, jelzi a jantád. Felejts el mindent, ami a múlthoz 

köt, vagy éppen az emlékezés miatt nem tudod esetleg átadni magad an-
nak, ami most körülötted van. Jó időszakod van. Olyan életed, munkád 
van most, aminek a pozitív hatásait úgy szívod magadba, mint a szivacs a 
vizet. Idővel aztán telítődsz, mint az említett szivacs, de valami még ebből 
is megmarad. Ebben az időszakban valaki vigyázza a lépteidet és fogja a 
kezedet, mert apró kellemetlenség esetén sem kerül el a szerencse.

Nyereg

Az a lószerszám, amelyben lovagláskor ülnek.
Ha az állandóságot és a változást ötvözöd, akkor arra kell ügyelned, hogy 

megtaláld a helyes arányt! Mindig a céljaid döntik el, hogy mennyit veszel 
az egyikből, és mennyit a másikból. Arra vigyázz egyedül, hogy mindkét 
oldal fő lényegét ne érje kár, mert akkor már nem beszélhetsz ötvözetről, 
hanem összolvadásról. Ha sikerül megtalálnod a helyes utat, akkor nem 
csak a gondjaid megoldása felé tehetsz nagy lépést, de a sikereid sem 
maradnak el!



Nyíl

Nyílvesző.
    Keresd mindennek az eredőjét, a kiindulási helyét! Ebben az időszakban 

a janta fontos figyelmeztetést ad. Ne azon akadj fel, bármit is érzel – akár 
jót, vagy esetleg kellemetlenséget –, hanem azt keresd, hogy honnan jött. 
Ha ezt megtalálod, akkor a számodra rossz dolog feloldódik, és semmivé 
válik, a neked jó pedig boldogsággá tud kiteljesedni. Ha többször, és álta-
lában ezzel találkozol, akkor jó érzéked lehet az okok és okozatok megfej-
tésére.     

Nyírfa

Fehér kérgű, vékony ágú, ritkás lombú fa.
Az élet jantája. Ebben az időszakban az életerőd erősödik. Nagy 

valószínűséggel változás állhat be az életminőségedben. Ha többször is 
ezzel a jellel találkozol, akkor az életeddel a környezetedre is nagy hatás-
sal lehetsz. 

A mély és érzékeny lelkivilágod békésen megfér a kemény igazságérzet-
teddel. Képes lehetsz hosszú ideig bánkódni, teljesen átérezni ismerősöd 
tragédiáját, miközben az igazság bajnokaként – megkeresve a legjobb me-
goldásokat –, eléred a céljaidat.  

Nyomda
Nyomtatással sokszorosított könyvek, újságok, stb. készítésére alkalmas 

üzem.
Hiába igyekszel feloldódni a környezetedben, ez ebben az időszakban 

nem fog menni! Tisztelettel tekintenek rád, és nem értik a közeledésedet, 
az azonosulási kényszeredet. Minél jobban közelítesz, annál távolabbra 
mennek tőled. Ők most így tudnak téged tisztelni. Viseld el ezt a kényszerű 
egyedüllétet. Csak a gondolataidban vagy magadban, a felszínen nem! 
Ebbe kapaszkodj, ha már annyira elviselhetetlennek tartod a helyzetet!

    Ha többször is találkozol ezzel a jantával, akkor ne feledd, hogy az 
egyedüllét a gondolataidban a legteljesebb szabadságot is jelenti. Ha erről 
az oldaláról nézed, akkor igazán boldog ember lehetsz, hiszen Édesanyánk 
mindannyiónkat szabad embernek szült.        

Nyúl

Mezei, vagy házinyúl.
Kár erősködnöd, nem vagy elég hiteles ebben az időszakban! Többre 

mész, ha meghúzódsz, és az eszedre hallgatsz! Ne felejtsd el, hogy csak 
a balga, vagy a nagyon nagy önbizalommal rendelkező ember mondja 
és valósítja meg azt, hogy a két pont között legrövidebb út az egyenes.          



A célbaérés a lényeg. A hozzá vezető utat mindenki saját maga határozza 
meg. Neked most – mindenekelőtt – az eszedre, és a körmönfontságodra 
van szükség. A végén, ha így teszel, akkor úgyis bezsebelheted az elis-
meréseket. 

Ha többször is ez a jantád, akkor nagyon jó vezető és politikus is lehetsz. 
És nem csak azért, mert nagyon érzékeny vagy a külvilágra, hanem azért 
is, mert bármerre mész, te is elhiszed, hogy jó az irány.
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Oázis

Sivatagi forrást, kutat övező termékeny terület, illetve település.
Félelem és kiszolgáltatottság érzése: a janta ezeket a jeleket adja. Keresd 

meg az okát, és old fel!

Obeliszk

Magas, fölfelé keskenyedő, négyszögletes kő emlékoszlop.
Mielőtt jobban elmerülhettél volna valamiben, rájöttél, hogy ez nem a te 

világod! A janta ezt erősíti benned. Jól teszed, ha távol tartod magad ettől. 
Kirándulásnak jó volt, de hidd el, lesz ennél még kellemesebb, és nagyobb 
sikerrel kecsegtető helyzet is! 

    Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor állandó kísértésnek lehetsz 
kitéve, de többnyire szerencsésen megoldod. Sajnos energia belefeccölése 
nélkül nem megy, de hát, mint tudjuk, mindennek ára van!

Olaj

Növényi eredetű, szobahőmérsékleten folyékony zsiradék.  
Óvatosságra int a janta. Ha most nem kontrollálod jól a tevékenységedet, 

akkor könnyen bolond helyzetbe kerülhetsz. Nagy kártól még ebben az 
esetben sem kell tartanod, de te lehetsz a nevetség tárgya. Ezzel szem-
ben, ha figyelmes vagy, akkor ügyesen kihasználhatod a janta által jelzett 
tulajdonságot. Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor úgy élheted 
az életedet, mintha mindig tojásokon járkálnál, de nem ám keményre főtt 
tojáson! 

Olló

Két pengéből álló, nyitható-csukható nyíróeszköz.
Az egyik legkülönlegesebb janta. Alapvetően megváltozhat az életed. Va-

laminek, vagy valakinek nem tudsz a végére érni, és ezért egyszerűen 
megszünteted a kapcsolatot. Ez egy helyrehozhatatlan, visszafordíthatat-
lan történet. Ebben az esetben előfordulhat, hogy te csak a szemlélője 
vagy, és te választódsz le. A janta mindig más kezében van, de mégis sok-
szor úgy érzed, hogy te irányítod. Ez azt jelenti, hogy tőled indul ugyan, 
de nem te felelsz érte. Nagyon különleges a jel, amit a janta hord. Ebben 
az időszakban sok minden történhet veled. Egyiknek sem örvendesz, de 
megkönnyebbüléssel tölt el.

Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor azonosulhatsz a kézzel, 
ezért nagy belső feszültségek ébredhetnek benned, amit tanítással tudsz 
ellensúlyozni.



Óra

Az idő mérésére való szerkezet.
Szomorúság, lelkiismeret. A janta az egyensúlyt biztosítja az életünkben. 

Mindig akkor jön, amikor szükséges ráébredned arra, hogy amit teszel, és 
csinálsz, az csak átmeneti. Ez sokszor hátráltatja a tevékenységünket, de 
a teljességhez mégis kell: így tudod tudatosan élni az életedet. Ha töb-
bször is ezzel a jellel találkozol, akkor jobbára racionális gondolkozású sze-
mély lehetsz, aki ezzel együtt nagyon jól érzi magát.

Orgona

Fújtatós, soksípú, nagy hangszer.
A janta jele azt mondja neked, hogy az az út, amin elindultál, jó. A kér-

dés egyedül az, hogy tudod-e, hová akarsz rajta eljutni? Ez olyan, mint a 
csokis sütemény. Az is nagyon finom lehet, de előfordulhat, hogy van olyan 
ember, aki nem eheti, vagy éppen a torkán ragad. Ezért fontos tudnod, 
hogy hová akarsz eljutni, és ez a jó út, amit választottál, oda visz-e téged?

Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor nagy kóborló lehetsz, de 
azért mindig ki tudod választani azt az utat, ahol a legkevesebb a bucka.

Oroszlán

Afrikában és Dél-Ázsiában élő, macskaféle nagy ragadozó.
Nagy szerencséd lehet ebben az időszakban. Szinte egy lépést sem kell 

tenned, és mindent eléd hoznak, raknak, csak válogatnod kell a lehetőségek 
és a különféle, neked kellemes javak között. Jószívűségedben még azt 
is eltűröd, hogy más is részt vehessen ebben az élvezetben, de csakis 
utánad! Ha többször is ez a jantád, akkor irigyelt személy lehetsz.

Orrszarvú

Nagytestű, orrán szarvszerű tülköt viselő patás állat.
Ebben az időszakban kiszámíthatatlan és megbízhatatlan emberrel ta-

lálkozhatsz. A szemét nézd! Ha apró, és nem néz vissza rád, vagy éppen 
néz, de azt tapasztalod, hogy nem lát semmit, akkor gondolj a jantára! Ha 
megfelelő távolságtartással vagy irányába, és tudod ezt a tulajdonságát, 
akkor kapcsolatotok még gyümölcsöző is lehet. 

Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor tisztelhetnek az elhivatott-
ságodért, az erődért.



ö





Öböl

Tónak, tengernek a szárazföldbe benyúló része.       
Megtaláltad azt a helyet, pontot és helyzetet, ahol a legbiztonságosab-

ban, a legjobban érzed magad. Részévé váltál egy közösségnek, ahol – a 
nélkül, hogy különösen nagy figyelmet fordítanál rá –, te vagy az átjáró, 
rajtad keresztül történnek dolgok. Ezek a dolgok többnyire építőek és kel-
lemesek. Úgy vagy a közösség része, hogy nem is tudod, de nélkülözhe-
tetlen vagy. Nagyon jó időszakodat éled. Ha többször is találkozol ezzel a 
jantával, akkor a mindennapjaid is ilyenek lehetnek.

Ökör

Herélt szarvasmarha.
A magányos életben is lehetnek jó dolgok. Ez alkalommal a jantád 

magányos munkát, életet jelez, de ezt megbecsüléssel éled. Magányossá-
god belülről fakad, nem másoktól van az irányodba. Sőt! A kívülálló – 
mert most mindenkit így nézel – nagyon elismeri, amit a környezetedért 
teszel. Ha többször is ez a jantád, akkor hasonló lehet a helyzeted, de ha 
ezt tudod, és ez neked nem megfelelő, akkor tudsz rajta változtatni! Az 
érdekessége ennek az, hogy a janta emberei kitünően érzik magukat. Azt 
mondják, hogy az a biztos, amit ők tesznek.

Öltöny

Kiskabát, nadrág és mellény együttese.
A változtatással együttjáró felüdülés. A janta a belső igényből eredő, 

gyors változásokat jelzi, de ez most a lelki feszültségtől való megszabadu-
lást, és az utána következő felüdülést is hozza. Ha többször is előfordul ez 
a jel, akkor sűrű lelki életet élhetsz.



p
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Pacsirta

A verébnél nagyobb, barnásszürke, hasznos énekesmadár.
Most sikeres lehet, ha a gyengébb tulajdonságaidról azzal tereled el a 

figyelmet, amit a legjobban tudsz. Ami a különleges ebben az az, hogy 
nem feltétlenül felvett, tanult dolog ez, hanem nagy a valószínűsége, hogy 
születésed óta rendelkezel vele. A janta arra biztat, hogy ne is próbálkozzál 
más módszerrel, mert kidobott energia lesz az egész, és ráadásul még kel-
lemetlen helyzetbe is kerülhetsz.

Ha többször is ez a jantád, akkor nagy alkalmazkodóképességgel, és va-
lamilyen területen nagy tehetséggel megáldott ember lehetsz.

Pad

Hosszú, keskeny ülőbútor.
Stabilitás, állandóság, biztonság, és az otthon érzése. Ezt a jelet adja a 

janta. Ebben az időszakban előfordulhat, hogy nem vagy a saját lakhe-
lyeden, de mégis otthon érezheted magad. Ennek kapcsán nagy igazságokra 
is rájöhetsz. Felteszed magadnak a kérdést, hogy mi kell ahhoz, hogy a 
biztonságos otthon érzése meglegyen benned. 

Nagyon pozitív időszakot élhetsz meg! Az anyagiakkal, a karrierrel járó 
hívságok most kicsit hátrább szorulnak a belső értékrended soraiban, és 
előtérbe kerülhetnek az apró, nyugodt örömök. Ha többször is ezzel a jellel 
találkozol, akkor hosszú életű, boldog ember lehetsz.

Padlás 

A háztető alatti rész.
Úgy elmerülhetsz a múltban, hogy közben észre sem veszed, és elmegy 

melletted az élet. Nem sajnálod, hiszen élvezetes, izgalmas időszakot élsz 
meg. Különleges helyzetben lehetsz, hiszen tudod, mi van a való világban 
körülötted, de csak távolról figyeled – ha egyáltalán figyeled – az esemé-
nyeket! Te most el vagy foglalva a múlttal, annak is egy-egy töredékével. 
Ez az időszak mindenképpen az épülésedre lesz. A kis kirándulásod után 
egészen másként látod a környezetedet, és az élhető világodat. 

Ha többször is találkozol ezzel a jantával, akkor a személyiségedben ezek 
szintén megtalálhatóak, ezért életedet is ez befolyásolhatja.

Padló

Deszkapadló.
Mindenki rád figyel, most meghatározó személyiség lehetsz a környezeted-

ben. Sajnos, valamiért inkább tartanak tőled.



Páfrány

Nyirkos helyet kedvelő, szárnyas levelű virágtalan növény.
Valaki, vagy valamilyen csoport felfedezi képességedet, kiemelkedő szor-

galmadat. Ez az időszak nem csak nagy örömet, de még nagyobb kihívást 
is hozhat neked. Már régóta várod, lehet, már nem is számítottál rá, de 
most végre észrevették, elismerték. 

Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor sikerélményben gazdag le-
hetsz.

Pálinka

Cefréből lepárlással készített szeszes ital.
Ha kevés, akkor gyógyszer, ha sok, akkor méreg. Ebben az időszakban 

ez a fő irányadó jel. Ez vonatkozhat emberre, elfoglaltságra, szórakozásra, 
bármire. A janta egy általános jelzést ad. 

Pálmafa

Fává fejlődött, a törzs csúcsán leveleket hajtó egyszikű növény.
Bizonytalan helyzetben lehetsz. Éberségedet valami, vagy valaki elaltat-

hatja. A janta figyelmeztet, hogy figyelj a megérzéseidre! Az nem mindig 
mondja neked azt, amit hallani szeretnél, de csak azért, mert igazat szól. 
Ha többször is ezzel a jantával találkozol, akkor állandó feszültségben él-
hetsz, amit nagyon jól tudsz irányítani.

Pap

Vallási szertartásokat végző egyházi személy.
Valamit el kell fogadnod. Tudod, hogy most nincs helye a fenntartásod-

nak, de magadban azt gondolod, hogy szívesen utánajárnál, hogy helyes-
e amit kérnek tőled! Különleges janta, különleges időszakot jelez. Nagy 
belső érzelmi hullámaid lehetnek! Az elfogadás, a fenntartás, a félelem, ez 
mind-mind megtalálható. A janta belső feszültségeket is jelezhet.  

Papír

Írásra, nyomtatásra, stb. készült vékony lap.
A hajlékonysága, alkalmazkodóképessége, a többféle dologra való 

használhatósága a jellemző. Miután képes bármit magával vinni, és azt köz-
hírré tenni, nagy galibákat is okozhat, de ezzel szemben örömet is szerez 
nap mint nap. Egyikért sem vállalja a felelősséget, teljesen öntörvényűen 
éli az életét. Úgy érzi, hiába van ott mindenhol, attól ő még más, és nem 
keverhető össze senkivel, ezért, szinte felsőbbrendűnek gondolja magát. 
Teheti, hiszen tudja, hogy nélkülözhetetlen. Képes az eltűnésre, és a nem 



várt előkerülésre. Környezete elhitette vele, hogy sokszor az ő véleménye 
a legfontosabb, és a döntő. Ez a hit könnyen a veszte is lehet.

    
Paprika
Fűszernövény.
Ebben az időszakban fellelted magadban azt, amivel csak nemzetséged 

rendelkezik. Most ébredsz rá arra, hogy egy kicsi, de annál erősebb csa-
lád tagja vagy. Jellemzőid, hogy egzotikus, sokszor kiszámíthatatlan, a 
szélsőségeket kedvelő, társaiddal együtt örömmel búslakodó ember le-
hetsz. Ezeket a jeleket adja erre az időszakra a janta. Ha ez többször is 
előfordul, akkor a leírtak általában is érvényesek lehetnek rád.

Papucs
Puha, kényelmes otthoni lábbeli.
Szereted az olyan helyzeteket, amikor valamibe gyorsan bele tudsz 

ugrani, és szereted, ha lehetőséged van ugyanilyen hirtelen ki is szállni. 
Ezzel nincs is nagy probléma, csak azt felejted el, hogy nem feltétlenül a 
gyors ki–, vagy beszállás a lényeg, hanem, hogy azt miért teszed. Mert ha 
ezt nézed, akkor ráébredsz, hogy nem annyira szerencsés ez a helyzet, 
mert ezzel szemben a mozgásod, a lehetőséged nagyon nehézkes és kor-
látozott. Megint előjön a valamit, valamiért. Másként fogalmazva: minden-
nek ára van! A gyorsaságnak, illetve a hirtelen helyzetváltásnak az utána 
következő korlátozottság. 

Ha többször is előfordul ez a janta az életedben, akkor nagy ellentmon-
dás lehet a hétköznapi életviteledben és az önértékelésedben!

Paradicsom
Húsos, leves, piros bogyótermésű konyhakerti növény.
Szexuális felkiáltójel lehetsz ebben az időszakban. Jaj annak, akinek 

nincs szeme, érzéke, hogy ezt észrevegye! S még nagyobb jaj annak, aki 
mindezt megtapasztalja! A szexuális ösztönök kielégítése érdekében szin-
te mindent megteszel ebben az időszakban. Ne feledd, hogy sok minden 
szerezhet ilyen jellegű kielégülést! A janta nem a természetellenes szexu-
ális kielégülés jelét adja.

Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor nagy valószínűséggel ál-
lítható, hogy nem élhetsz konfliktusok nélküli életet.

Paraszt
A földet művelő, mezőgazdasági munkát végző személy.
Különleges janta, különleges emberrel. Ebben az időszakban megtalálha-

tod gondolataidban az átjárót az átmeneti, és az örök élet között. Ez nagy 



belső békével fog eltölteni, és ettől az időszaktól kezdve másként éled 
napjaidat. Az értékítéleted megváltozhat! 

Ha többször is találkozol ezzel a jantával, akkor a természetfeletti erők 
közelségét érezheted nap, mint nap, és ez nagy megnyugvással és belső 
békével tölthet el.

Párkány

Függőleges felület vízszintesen kiugró része.
Veszély leselkedhet az egészségedre. A janta szerint, ha figyelsz magad-

ra, akkor megérezheted, hogy melyik testrészedet érheti a baj. Ne feledd, 
hogy a betegség a lélekből indul! Ha bármilyen bajt meg akarsz előzni, 
akkor figyelj magadra, magadban. Ott dől el az, amit később esetleg 
fizikálisan is érezni fogsz. A janta figyelmeztet: kikerülheted, ha megfejted 
kezdődő betegséged okát. 

Ha többször is ez a jantád, akkor nehezen lehet elhitetni veled, hogy nem 
csak az létezik, amit látsz, vagy ízlelsz.

Parketta

Keményfa lécekből, lapokból mintásan összerakott padló.
Most a múltban keresed a biztonságodat. Ebben csak az a probléma, 

hogy leszűkíted a lehetőségeidet. Az új kihívások legyőzésére nagyobb 
energiára van szükséged

Párna

Tollal, vagy más puha, rugalmas anyaggal töltött tok.
Valamit nagyon nem akarsz megtenni, ezért feszültség lehet benned. 

Keresd meg az okát, és döntsd el, hogy nem kell ez neked! Azonnal jobb 
hangulatod lesz, és a dolgaid is könnyebben mennek. Ne legyen lelkiis-
meretfurdalásod, mert amivel, vagy akivel szemben ezt érzed, ő nem ezen 
az érzelmi síkon van. 

Ha többször is előfordul veled ez a janta, akkor hajlamos lehetsz a lel-
kizésre, ami nagy érzékenységre utal.

Pásztor

Háziállatokat őrző, legeltető személy.
Ebben az időszakban a negyedik dimenzió, az idő, teljesen átértékelődik 

az életedben. Most semmi sem annyira fontos, hogy gyorsan, vagy hir-
telen kellene cselekedned. Az a helyes magatartás, ha a tevékenységed 
folyamán csak egy dologra próbálsz koncentrálni, és azt megfelelő alapos-
sággal járd körbe! 



Ha többször is ez a jantád, akkor várd ki nyugadtan a sorodat, a sor-
sodat! Az álmod nagy valószínűséggel teljesülni fog, de csak akkor, ha 
türelmes vagy!

Patak
Csermelynél nagyobb, folyónál kisebb folyóvíz.
Élet, erő, egészség. Ezen felül a janta még veszélymentes izgalmat is 

jelez. Jó időszakod lehet ez. Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor 
nem csak te, de a környezeted is kiváltságos helyzetben lehet.

Patkány
Arasznyi nagyságú, hosszú farkú, hulladékon élő, kártevő rágcsáló.
Nagyon különleges helyzetben vagy, esetleg majd lehetsz. Most csak 

egy láthatatlan hajszál választ el attól, hogy nagyon nagy szerencse, 
vagy ellenkezőleg, nem várt kellemetlenség érjen. Ha ezt tudod, akkor 
mindkettőre fel tudsz készülni! Már pedig, ha jól belegondolsz a szituáció-
ba, akkor biztosan eszedbe jut mind a kettő változat, csak te – éppen 
habitusodnál fogva –, az egyiket preferálod jobban. Megnyugtatlak! Hogy 
melyik irányba mozdul el a képzeletbeli mérleg mutatója, arra a többi jan-
tád adhat iránymutatást.

Ha többször is ezzel a jantával találkozol, akkor a legizgalmasabb emberi 
életet élheted, hiszen állandóan egy nagyon keskeny mezsgyén mozogsz. Te 
lehetsz az, aki nagyon szereti a szédítő magasságot, az ezzel járó örömet, 
és nem vesz tudodmást arról, hogy onnan le is lehet esni.

Páva
Pompás tollazatú, hosszú farkú, rikácsoló hangú fácánféle madár.             
Lepusztult környezetben különleges dologgal találkozhatsz, vagy külön-

leges élményben lehet részed. A történet sokáig megmaradhat benned. Ha 
többször is ez a jantád, akkor minden helyzetben jól ki tudod választani az 
értékes embereket, tárgyakat, eseteket.

Pecsétgyűrű
Pecsét nyomására is alkalmas.
Hűség az elveidhez, kitartás. A janta ezeket a jeleket adja.

Pelenka
Csecsemő alsótestének beburkolására való.
Most, ha kellemetlenség alakult ki körülötted, akkor keresd ebben a jót! 

Minden rosszban ugyanannyi jó található, csak engedd szabadjára a gon-
dolataidat! A janta ezt a jelet adja.



Penész
Nedves anyagon, fonalas gombákból képződő zöldes, szürkés kéreg.
Kíváncsiság az izgalom megéléséhez. Ez egy magányos időszak. A jelet 

csak egyedül tudod teljesen átélni, ezért igyekszel úgy intézni a dolgodat, 
hogy ez így is történjen. Beszélni sem szeretsz róla, mert úgysem értenék 
meg. A személyiséged fejlesztését, kiteljesedésének segítését támogató 
janta.

Pénz
A gazdasági életben csereeszközként használt érme, bankjegy, államj-

egy.
Az emberi értékrended felborulhat, és visszájára fordulhat. A janta 

nyomatékosan felhívja a figyelmedet, hogy ebben az időszakban hajlamos 
vagy nem megfelelően értékelni a saját, és a környezeted életét, valamint 
az ott történt eseményeket. Egyben arra is figyelmeztet, hogyha nem sik-
erül megtalálnod ismét önmagadat, akkor olyan útra kerülhetsz, ahon-
nan már nehéz lesz visszafordulni. A helyes válasz keresése alatt többször 
kerülsz választási kényszerhelyzetbe. Nincs más út, mint a döntés. Nincs 
olyan helyzet, hogy valami, vagy valaki mindent egyszerre oldjon meg, 
oldjon fel!

A janta arra biztat, hogy indulj el a gyökerektől! Onnan biztosan jó 
válaszokat fogsz kapni a kérdéseidre!

Persely
Keskeny nyílással ellátott, pénz gyűjtésére való doboz.
Minden a helyére került. A janta kifejezetten jó időszakot jelezhet neked.

Petrezselyem
Fehéres gyökerű konyhakerti növény.
Mulatságban lehet részed. Ez nem egy felhőtlen szórakozás, hanem 

olyan, amikor mind a lelked, mind pedig a tested energiával töltődik fel. 
Ehhez – ebben az időszakban – nem kell feltétlenül színházba, vagy más 
hasonló helyre menned, mert a látszólag egyszerű hétköznapokon is meg-
találod azokat a virtuális konnektorokat, ahonnan a lemerült akkumuláto-
raid feltőltödhetnek! 

Ha többször is ez a jantád, akkor kiegyensúlyozott, nagy belső biztonság-
gal és optimizmussal élő ember lehetsz.

Petróleum
Ásványolajból lepárolt, világításra, tüzelésre használt színtelen, vagy 

sárgás színű folyadék.
Vannak olyan helyzetek az életben, amikor egyszerűen meg tudsz sza-



badulni a számodra nem kívánatos dolgoktól, személyektől, eseményektől. 
Ez pedig az, ha jó szándékkal teljesen megvilágítasz mindent! A nyílt és 
őszinte bemutatás következménye ez alkalommal a kellemetlen dolgoknak 
a megszűnése. A janta ezt a jelet adja. 

Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor bizonyára sokan tartanak 
az időnként majdnem nyers őszinteségedtől, de te így érzed jól magad, s 
végül is ez a lényeg!

Pezsgő

Nagy széndioxid tartalmú szeszes ital.
„Nem mind arany, ami fénylik”, szól a mondás, és ez erre az időszakra 

különösen igaz lehet!

Piac

Napi szükségleti cikkeknek, különösen élelmiszereknek erre kijelölt he-
lyen történő adásvétele.

Sokat gondolsz magadról, de van is valóság alapja. Viselkedésed „pávai” 
lehet.

Pióca

Sekély vízben élő, vérszívó, gyűrűs testű féreg.
Erős feszültség lehet benned. Egyrészt állandóan futnál valamerre, de 

úgy érzed valami, vagy valakik lebéklyózzák a tested. Ez az egész érzés 
csak benned van, semmi valóságalapja nincs, vagy ha mégis, akkor az el 
van túlozva! Gondolj bele, mi történne, ha most gyorsan mennél egyet, 
intézkednél, lerendeznél ügyeket, stb. Akkor mi történne utána? Ha ennek 
a gondolatnak a végére értél, máris megtalálod a feszültséged levezetésé-
nek a módját!

Pipa

Dohányzási eszköz.
A janta nagy megfontoltságot, türelmet és hozzáértést jelez. Jelzi ezen 

felül a minden helyzetből a legjobbat kihozó tulajdonságot, és egy jó nagy 
adag józan huncutságot.

Pipacs

A mákkal rokon, piros virágú gyomnövény.
Szerelem, és szerelem, és szerelem! A janta ebben az időszakban a sze-

relemre való érzékenységedet jelzi. Ha többször is előfordul veled ez a jel, 
akkor szerelmes típus lehetsz.



Piramis

Egyiptomban, Dél- és Közép-Amerikában gúla alakú építmény.
Számodra ismeretlen helyzetbe kerülhetsz, ahol idegen emberekkel ta-

lálkozhatsz. Nem tudod eldönteni, hogy mit tegyél ezzel a szituációval. A 
janta csak a helyzetet jelzi, a megoldást a többi jantádban keresd!

Pisi

Vizelet
Jelentését lásd a Húgy-nál.

Piskóta

Puha, többnyire töltött sütemény.
Ez alkalommal érzékszerveid nem csapnak be! Figyelj arra, amit hallasz, 

amit látsz, amit ízlelsz, amit tapintasz, amit érzel a bőrödön! Most ez mind 
egyebevág és jól segít téged!

Pisztoly

Fél kézben tartható, rövid csövű lőfegyver.
Önbecsapás. Nagyon figyelj magadra, mert ez a janta önbecsapást 

jelez! Könnyen nagyon rossz helyzetbe kerülhetsz, ha az álmodozásaidat 
valóságnak gondolod! 

Pizsama

(Hosszú) nadrágból és kabátból álló hálóruha.
A janta a stílusváltás fontosságát jelzi. A kihívásoknak megfelelően kell 

megújulnod is, és ennek mindenben érvényesülnie kell! Most nincs át-
menet, csak hirtelen az új, és ennek megfelelően a stílusváltás. Mondják, 
a stílus maga az ember, találd meg hát azt, ami te vagy! A janta ezt most 
nagymértékben elősegíti. Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor 
érdekes, figyelemre méltó ember lehetsz.

Plakát

Falragasz.
Az arisztotelészi tudás cáfolatát jelzi a janta. Nevezetesen, hogy ne higgy 

az érzékszerveidnek, mert most könnyen becsaphatnak! Nem azzal, hogy 
nem igaz, amit észlelsz, hanem azzal, hogy azt gondolod, hogy csak az az 
igaz. Márpedig annál lényegesen szélesebb és árnyaltabb az igazság, hogy 
ebbe a hibába beleessél!



Platán

Tenyeresen tagolt levelű, hámló kérgű, lecsüngő virágzatú terebélyes fa.
Születésemtől magamban hordom az öregséget. A janta különleges em-

ber jele. Ebben az időszakban korodtól függetlenül rendelkezhetsz azokkal 
az érzésekkel, ami egy öreg, tapasztalt embernek van. Ha többször is fel-
merül nálad ez a janta, akkor messzelátó, távlatokban gondolkozó ember 
lehetsz.

Pléd

Gyapjú–, vagy pamuttakaró.
Kényelem, a külvilág teljes kikapcsolásának a képessége. A janta ezt a 

jelet adja.

Pohár

Kerekszájú, többnyire üvegből készült kisebb ivóedény.
Mindened van, de időnként nem árt egy kis segítség. Ebben az időszakban 

közvetlenül téged érintő ügyben, témában kaphatsz segítséget, és ezzel 
nagy lépést teszel a terveid megvalósítása irányába. Életeden keresztül 
elkísérhet ennek a segítségnek a hozadéka.

Pók

Kerekded testű, négy pár lábú, zsákmányát hálóval fogó gerinctelen állat.
Annyira leköt a környezeted, és az, hogy minél több ember azt tegye, 

amit te szeretnél, hogy magadról teljesen megfeledkezel. Miközben mások 
mozgásterét behatárolod, észre sem veszed, hogy a saját szabadságodat 
is elveszíted. Ez a janta megoldást nem ad, csak felhívja a figyelmedet 
arra, hogy bizony a hatékonyságnak is nagy ára van. Előfordulhat, hogy 
nagyobb az ár, mint amit ér az egész, de ezt már neked kell eldöntened. 

Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor – kicsit öntörvényűen – te 
magad írhatod a sorsod lapjait, de sajnos a saját magad állította korlátok 
között.

Polc

Falra, állványra szerelt vísszintes lapok.
A karrier fontosságát jelzi a janta. Ez alapján, életednek abban a sza-

kaszában vagy, amikor a személyes elismertséged kerül előtérbe. Ha töb-
bször is ez a jantád, akkor hajlamos lehetsz majdnem mindent alárendelni 
a karrierednek.



Polip

A lábasfejűek közé tartozó, puhatestű, nyolckarú ragadozó állat.
Félelmeid lehetnek egy olyan személlyel, vagy dologgal kapcsolatban, 

ami számodra átláthatatlan. Ennek egy megoldása van: ismerd meg, és 
rájössz, hogy lényegesen bonyolultabbnak láttad, mint amilyen az valójá-
ban. Ez egy emberi tulajdonság. Az ismeretlen, ha félünk tőle, mindig na-
gyobb, erősebb és kíméletlenebb, mint amikor már felfedeztük az arcát. A 
janta szerint az is elképzelhető, hogy te vagy az, aki – a gondolotaidban – 
vissza-visszatérsz valahová, ami már majdnem a mániáddá vált. Emlékezz! 
Ezt te gerjesztetted, nem kívülről jött. Válogasd meg jól a környezetedben 
felbukkanó embereket is!

Pólya

Csecsemő begöngyölésére való, hosszúkás, lapos párna.
A cél nem mindig szentesíti az eszközt, hiába szól így a mondás. A janta 

nagyon fontos figyelmeztetést ad erre az időszakra nézve. Most hajlamos 
vagy csak az elérendő céloknak alárendelni mindent, de nem biztos, hogy 
ez helyénvaló. Minden körülményt alaposan vizsgálj meg, és utána dönts! 
Lehet, hogy ennek hatására a célirányod is megváltozik.

Pondró

Növényi részekben, oszló tetemben stb. élő álca, lárva.
Mint tudjuk: ma hozsanna, holnap feszítsd meg! Ilyen az emberi ter-

mészet, de ennek a fordítottja is sokszor előfordul. Most ilyen időszakot 
élsz meg. Kerülnek, mintha valakinek valami rosszat tettél volna. Bizalmat-
lanul néznek rád. Ne foglalkozz vele! A végén úgyis neked jön be, hiszen az 
irány, a cél és a módszer jó. Ennél jobb nem is lehetne! Ha elérted, akkor 
nem győzöd fogadni az elismeréseket, és feltörölni a nyálat a földről. Előre! 
Ezt hívják rögös útnak. Most átmenetileg egészen más társak kerülnek 
melléd, de itt hangsúlyos az „átmeneti” szó. Ez neked is csak egy folyamat 
része, ezért így is kezeld!

Ponty

Állóvizek hala.
Nyugodt kiegyensúlyozottság, az élet távoli szemlélése.         
        
Ponyva

Erős, durva szövésű vászon.
A megbízhatóság, és általában a férfias jellem jelét adja a janta.



Por

Talajról, vagy más szilárd testről levált finom szemcsék tömege.
Érdekes kérdést vett fel a janta. Egyrészt tudjuk, hogy mennyire értékes 

az, amiből kevés van, másrészt, amiből meg sok található, milyen nagy 
változásokat tud előidézni. Még a kevés számú, és fontosabbnak tartott 
dolgokat is megváltoztatják. A harmónia itt is működik. A por janta az 
utóbbit veti fel. Nincs olyan, ami nem értékes, vagy nem fontos, a másik 
meg ellenkezőleg! Valamilyen szempontból minden meghatározó lehet. 

A janta arra biztat, hogy a kishitűséget vesd el, még ha mások ennek 
az ellenkezőjét is akarják veled elhitetni! Gondolj arra, hogy semmi nem 
lett volna semmiből, ha te nem úgy teszel, vagy éppen nem vállalod. Arról 
meg nem is beszélve, hogy a helyek és a szerepek állandóan változnak és 
cserélődnek. Ma te vagy ez, ő meg az. Holnap pedig fordítva.

Posta

Levelek, küldemények továbbításával foglalkozó állami intézmény.
A janta a kiszámítható rendszerességet, és a mindeneken átívelő ál-

landóság jelét adja.

Pulyka

Nagytestű háziszárnyas.
Izgága, hirtelen természetű és egyenes jellemű ember jantája, aki a 

viselkedésével és a személyiségével környezetének elismert tagja. Nagy 
tekintélyre tehet szert. Ebben az időszakban ezek a jelek felerősödhetnek.

Pumi

A pulihoz hasonló, de rövidebb szőrű, galambszürke (pásztor) kutya.
A janta dolgos, örökmozgó és jószívű, de öntörvényű emberre utal. Ne-

hezen, vagy egyáltalán nem birja a szabadságnélküliséget. A szabadságot 
és annak az érzetét, ő teremti meg magának. Ha ebben mások vannak 
a segítségére, akkor már nem szabadságnak, hanem rabságnak éli meg. 
Nem érti, és nem foglalkozik a számára megmagyarázhatlan dolgokkal. 

A racionalitás a másik fő tulajdonsága lehet. A külsőségekre és az élet-
körülményekre nem igényes, de az elismerés és a siker számára a szabad-
sággal egyenértékű. Sokan félreértik, és azt gondolják, állandó szeretet-
éhsége van, pedig egyszerűen csak fel akarja hívni magára a figyelmet. 
Nem szereti az agresszivitást, és ha lehet, kitér előle, de a nála gyengébb 
pozícióban lévőt szívesen riogatja, ha a szükség és a hangulata úgy hozza.



Puska

Hosszú csőből álló kézi tűzfegyver.
Másik társaságot, barátokat keresel. A környezetedről eddig alkotott vé-

leményed megváltozhat. Ez egy kirándulás, ami kell ahhoz, hogy a dolgok 
a helyükre kerüljenek. A janta ebben az időszakban megváltoztathatja a 
belső értékrendedet is. Lesznek olyan emberek, ügyek, amelyek hátrébb 
csúsznak, és olyanok is, amelyek nagy előnyre tesznek szert az életed-
ben. Az érintettek mindezt nagy empátiával és megértéssel fogadják. Nem 
valószínű, hogy emiatt konfliktushelyzet alakulna ki.

Ha többször is találkozol ezzel a jantával, akkor zárt közösségben 
szerethetsz élni. Itt találhatod meg mindazt, ami boldoggá tehet.

Puszta

Megműveletlen, füves, nagy síkság.
Minden a részletekben rejlik, és az apróságoknál dőlhet el. Ezt jelzi a jan-

ta. Látszólag semmitmondó ügyeken, helyzeteken akadhatsz most fönt, de 
mindenki hamar rájön, hogy még a legkisebb apró porszem is képes nagy 
galibát okozni. A janta abban erősít, hogy ne terelje el semmi – ami, vagy 
aki, esetleg hangos, erős nyomatékkal igyekszik magát előtérbe helyezni – 
a figyelmedet a részletekről, az apró dolgokról. Belső füleddel és szemed-
del most minden kicsi, jelentéktelenek tűnő esetet, tárgyat, cselekményt, 
stb. észreveszel. 

Ha többször is ez a jantád, akkor olyan nagyvonalú embernek látszol, aki 
minden részletben otthon van.
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Rács
Lécekből, rudakból, stb. hézagokat hagyva összeerősített elrekesztő 

szerkezet.
Bizalmatlanság, lásd, mint az ablaknál!

Radír

Törlőgumi.            
Ebben az időszakban a rugalmasságoddal teszed helyre a dolgokat az 

életedben. Nem a kőkemény, mindenen át–, és keresztülgázolással érsz el 
most eredményeket, és nem is a meggyőzés erejével, hanem egyértelműen 
a megismeréssel, és a rugalmas alkalmazkodásoddal. Most először be-
leolvadsz a környezetedbe és figyelsz. Megpróbálsz azonosulni, szinte 
láthatatlanná válni! Egy kis idő eltelte után már mások kérik tőled, hogy 
a lehetőségeid alapján próbálj valamit tenni! Akkor már egyetlen jajszó 
nélkül teszed helyre az ügyeket, az embereket, és a szituációkat.

Ragasztó

Ragasztásra használatos vegyi készítmény.
Valakibe, vagy valamilyen ügybe kapaszkodhatsz, fogódzol. Ez lehet 

neked jó, vagy nem annyira kellemes, de mindenképpen helyénvaló, mert 
egyébként nem éreznéd a fontosságát. Ha általában is ez a jantád, ak-
kor hajlamos lehetsz a túlzott ragaszkodáshoz, legyen az ember, háziállat, 
vagy éppen egy munka, esetleg ügy.

Rák

Vízben élő, kemény páncélzatú, zsákmányát ollójával megragadó ízelt-
lábú állat.

Most aztán annak, aki még nem ismer, nem egyszerű az élete veled! Vagy 
támadsz, vagy a hátadat védve eliszkolsz! Ha – esetleg – nem is akarsz 
senkit sem bántani, akkor is azt az arcodat mutatod, ami elijeszt, ezért az-
tán ne csodálkozz azon, ha veled szemben erősebb, fondorlatosabb segít-
ség támogatását kérik! Legjobban teszed, ha most megpróbálsz köddé 
válni, vagy behúzódni a megszokott környezetedbe! Itt már ismernek és 
tudják, hogy alapvetően jó ember vagy, csak ilyen a természeted.

Ravatal

Fekete posztóval letakart alkotmány, állvány, amelyre a koporsót a te-
metés előtt ráteszik.

Bizony, bizony! Minden nap egy karácsony! A janta az életöröm érzésé-
nek jelét adja. Ebben az időszakban minden lényegesen jobban megy és 
egyszerűbbnek tűnik, mint más időben. Ez az életenergiával való feltöltődés 



időszaka. 
Ha többször is ez a jantád, akkor hajlamos lehetsz a laza életvitelre, ami 

előfordulhat, hogy valakiknek nem tetszik, de neked jól áll. S ha belegon-
dolsz, akkor, nem ez az élet?

Redőny
Ablakra, ajtóra szerelt, felhúzható és leereszthető elsötétítő berendezés.
Ismered a lőréselméletet? Te a kis nyíláson kilátsz, sőt majdnem mindenről 

tudhatsz, de téged nem látnak, és nem tudnak rólad. A janta ezt a jelet 
adja. Használd előnyödre, és tisztességesen!    

Rekamié
Kárpitozott fekvőbútor.
Buja szexuális képeket festettél fel magadnak, de csalódhatsz, vagy már 

csalódtál is. A név sok mindent elárul, de hogy mit takar, azt csak a tapasz-
talás útján ismered meg. Most is ez történhet, vagy történt. Ne búslakodj! 
Volt, és lesz jobb! Idővel egyébként ez is szép emlékké fog alakulni. A 
janta jelzését ne feltétlenül csak a testiségre értsd!

Ha többször is ez a jantád, akkor az örök álmodozó típusú ember lehetsz. 
Ha így van, akkor legyél büszke magadra, hiszen olyan belső tűz ég ben-
ned, amivel kevés embertársad rendelkezik.

    
Rekettye
Sárga virágú cserje.
Benne vagy valamiben, ami egyrészt szeretnéd, ha változna, de nem 

vagy biztos abban, hogy a végére is szeretnél érni. Végül is ez egy olyan 
átmeneti állapot, amikor csak hagyod, hogy sodorjon magával az élet. 
Ilyen is kell! Nem kell tartanod semmi rossztól! Kiemelkedő jó sem fog 
nagy valószínűséggel történni veled, csak úgy egyszerűen, derűsen elvagy.

Rendőr
A rendőrségnek egyenruha viselésére jogosult tagja.
Sűrű, ingergazdag életet jelez a janta. Most állandó érzelmi, és esetleg 

stresszel járó hatásoknak lehetsz kitéve. Észre sem veszed az idő múlását, 
annyira rohan ki alólad. Ha már szeretnél kiszállni ebből a különleges hul-
lámvasútból, annak egyetlen ellenszere van, mégpedig az akarattal puny-
nyadás. Már aki ezt meg tudja csinálni!

Repülőgép
Szárnyas légijármű.
Most hihetetlen dolgokra is képes lehetsz, ehhez csak az erődet, a tehet-

ségedet, és az eszedet kell megfelelő arányban használnod!



Reszelő

Szabályosan sokélű kéziszerszám.
A janta arra figyelmeztet, hogy most ne a hang alapján hozd meg elha-

tározásodat, mert ez könnyen félrevezető is lehet! Gondolj a nagyorrú, go-
nosz boszorkányra, aki a mesében ellopta a széphangú királylány hangját, 
vagy éppen a tihanyi visszhang mondájára! De ennek az ellenkezője is 
előfordulhat! Az egyéb érzékszerveidnek higgy most! Mit látsz, mit érzel? 
Ebből vond le a következtetéseidet!

    
Retek

Konyhakerti növény.
A jóból nincs olyan sok, ami ne kellene, de annak a felelőssége legalább 

háromszor is nagyobb! A janta figyelmeztetése most neked szól.      

Rigó

Rovarevő énekesmadár.
Szorgalmas, környezete rigolyáit elfogadó, inkább vele, mint nélküle em-

bert jelez a janta.

Rizs

Vízzel elárasztott talajon termesztett, laza bugájú gabonaféle.
Különleges életed és különleges helyzeted lehet. Nagy, és tartós sike-

reket tudsz elérni, de csak úgy, hogy általában két véglet között mozogsz. 
Ez viszont mindenképpen kell neked, hiszen mindkét oldalról azt veszed el, 
amire szükséged van, miközben életteret adsz olyanoknak is, akiknek az 
egyik, vagy a másik véglet is elég, vagy éppen az kell nekik.

Róka

Vörös bundájú ragadozó állat.
Ebben az időszakban a mozgás, a testbeszéd, a szem mindent elmond. Ha 

valakit meg akarsz ismerni, akkor ezekre figyelj! Ha pedig te nem szeret-
néd, hogy kiismerjenek, akkor ezekre kell nagyobb figyelmet fordítanod! 
Bármit mondasz, vagy akarattal teszel, a mozgásod, annak ritmusa, és a 
szemed mindent elárul.

Rózsa

Tüskés szárú, illatos virág.
Szép lelki élményben lehet részed, de vigyázz! Ha a várt, az áhított dolog 

elveszi a figyelmedet, akkor hirtelen fájdalmas kellemetlenség is érhet! Ez 
most nem az, amikor azt mondod, mindenért meg kell szenvedni. Itt erről 



nincs szó! Csak az elővigyázatosság, és az előregondolás, hogy mi lesz 
utána. Hát, ezt jelzi a janta.

Rőzse

Tüzelőnek való száraz gallyak tömege, vagy összekötött csomója.
Megtévesztés, illékonyság. 

Rubin

Vérvörös kő.
Nagy lehetőség előtt állhatsz. Első lehetsz az egyenlők között. Ez a jó 

dolognak az első része, a második pedig az, hogy senki nem fog irigykedni 
rád. Aki csak a közeledben van, büszke arra, hogy ismerhet, hogy köze van 
hozzád. Ha többször is ez a jantád, akkor szép karriered lehet, de hosz-
szabb távon nagyobb figyelmet kell fordítanod a privát életedre!

Ruha

Az ember testét borító készítmény.
Rejtőzködés, figyelemelterelés. Az ember ezek nélkül a tulajdonságok 

nélkül nem tudott volna fennmaradni. Ezek az alaptulajdonságaink közé 
tartoznak, és ebben az időszakban erősebben dominálnak a mindennap-
jaidban. Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor magányra rendez-
kedhettél be.

Rum

Cukornádból, illetve szeszből ízesítéssel készített erős szeszes ital.
Különleges kirándulásban lehet részed. A janta élményekben gazdag, jó 

időszakot jelez neked. Ha többször is ez a jantád, akkor az egész életedet 
úgy élheted, mint egy nagyon kellemes és megismételhetetlen nyaralást.

Rúzs

Az ajak színezésére való, rudacska alakú kozmetikai szer.
Nagyon szeretnél elérni valamit, vagy valakire hasonlítani, vagy éppen 

olyan lenni, ezért sok mindent megteszel, de csak addig, amíg nem fáj, 
nem jár lemondással, és nem változtatja meg az életedet. Ez olyan, mint 
amikor nem tudsz, és nem is szeretsz futni, de mégis veszel magadnak egy 
jó futócipőt, és ezzel az érzés máris megvan. Nem vagy egyedül ezekkel a 
tulajdonságokkal, de most – a jantád miatt – nálad erősebben mutatkozik. 

Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor könnyen megszerethető 
ember lehetsz.
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Sajt

Szilárd tejtermék.
Valamilyen ragadós nyavaja érhet utol. A janta nem csak a fizikai kel-

lemetlenségekre hívja fel a figyelmedet, de az érzelmire, vagy szellemiekre 
is. Ha hozzáérsz, és nem vagy eléggé felvértezve, akkor könnyen rád 
ragadhat, és nagyon nehezen tudsz tőle megszabadulni. Mindezek tetejébe 
még látszik is, és érezni, és észre is lehet venni rajtad. Ha mégis utolér, 
akkor teljes átöblítés és visszahúzódás a gyógyír. No persze ne felejtsük el, 
hogy nem mindenkinek rossz ez, és sokan egyáltalán nem akarnak meg-
szabadulni tőle, mert ezzel érzik jól magukat. 

Ha többször is ez a jantád, akkor figyelj az embertársaidra, és mond el 
a véleményedet! A felelősség kölcsönös: neked feléjük, és nekik te feléd.

Sakk

Sakkjáték.
Valaki a gondolataidban akar olvasni. Te ezt tudod, és élvezed is, mert 

úgy gondolod, hogy úgysem megy neki. Izgalmas, értelmes, szellemileg 
felemelő időszakod lehet.

Saláta

Fodros levelű, konyhakerti növény.
Biztos, hogy úgy van jól, ahogy csinálod? Ha valakit, vagy valamit sze-

retsz, attól még nem kell teljesen bekebelezni és a magadévá tenni! A 
janta erre hívja fel a figyelmedet! Ha továbbra is így teszel és gondolkozol, 
akkor teljesen el fogod veszíteni. Találd meg az egyensúlyt a szuverenitás, 
és az egymáshoz való tartozás között! Az a legjobb, ha a szabadságotok 
egymás mellett teljesedik ki. Nem könnyű, de nem is lehetetlen. Használd 
ki a janta jelét, most ehhez nagy segítséget ad!

Sapka

Karimátlan fejfedő.
Isten a képmására teremtett. Darwin szerint az evolúciós folyamatban 

némely állatokkal közös ősünk volt. De te, mi, emberek vagyunk. A janta 
az emberi fajhoz való tartozás jelét adja. Most felerősödik benned ez a 
semmihez nem hasonlítható érzés, amivel csak kevesen, és csak időnként 
rendelkeznek. Boldog vagy, hogy ember vagy, és ennek megfelelően éled a 
napjaidat! Ha többször is ez a jantád, akkor sok örömet szerzel az ember-
társaidnak, amiért a nevedet tisztelettel és szeretettel említhetik.



Sár

Víztől lággyá, ragadóssá vált föld.  
Nem tudnak olyan akadályt eléd gördíteni, amin úrrá ne tudnál lenni. Ha 

kell, képes vagy még a tízparancsolat valamelyikét is elfelejteni, csak hogy 
ezt a helyzetet megold. Most úgy érzed, erre felmentést kapsz, de vigyázz! 
Hamar véget ér ez az időszak, és akkor szembesülnöd kell sok mindennel. 
Tudd, az ember nem úgy működik, mint a mérleg! Itt nincs jó és rossz 
oldal, amit szembe állítanak egymással. Egyenként mindegyikkel el kell 
egyszer számolni! A jó dolgokkal könnyebb, a rosszakkal pedig, jobb, ha 
nem tudod meg! 

Ha többször is ez a jantád, akkor veszélyes, de embert próbáló életed 
lehet. Ha nem felejted el az előbb írtakat, akkor olyan erős jellemű ember 
lehetsz, akire sokan hallgatnak.

Sárga

Ez egy különleges szín.
Boldogság és hatalmas fantázia. Innen minden megvan, ami egy külön-

leges élethez kell.  
    
Sárkány

Játékszer (papírsárkány).
Válaszút előtt állsz. Ne félj! Most egyedül vagy ugyan, de ezen már má-

sok is átestek, vagy majd ezután kerülnek ilyen helyzetbe. A döntésed 
egyértelmű, de mégis olyan, mintha lehetőséged lenne a másik útra is. Ha 
belegondolsz – bár most lehet, nem tudsz – majd utólag fogod látni, hogy 
csak látszólag vagy döntési helyzetben, hiszen, ha nem volna válaszút, te 
akkor is ebbe az irányba mennél.

Ha többször is ez a jantád, akkor előfordulhat, hogy magadnak csinálod 
a problémákat. Nincs ezzel semmi baj, hiszen van, aki így szereti élni a 
hétköznapjait!

Sarló

Gabona, fű, stb. levágására és fölszedésére használt rövid nyelű, 
félköríves vágószerszám.

Ha valami, vagy valaki kívülről barátságosnak látszik, attól még nem kell 
azonnal a nyakába ugranod! Ebben az időszakban, ha nem tartod be ezt az 
elővigyázatosságot, akkor könnyen kellemetlenséged lehet. 

Ha többször is ezzel a jantával találkozol, akkor furcsa környezetben él-
heted az életedet. Mindenesetre, rajtad már biztosan nem könnyű fogást 
találni. Az a típusú ember lehetsz, akire azt mondják: „a jég hátán is me-
gél”!



Sátor

Vázra erősített vászonból, stb. álló, szétszedhető, hordozható hajlék.
Biztonságban érzed magad. Ez a nagyfokú biztonság belőled, a sejt-

jeidben hordott, évezredes emléklenyomatokból táplálkozik. Úgy nyúlsz 
dolgokhoz, hogy eszedbe sem jut a kudarc. Gratulálok! Ez az embernek, a 
természet gyermekének nagyon jó janta.

Satu

Munkapadhoz erősíthető, a munkadarab befogására való vasszerszám.    
Esetleg számodra idegen helyre kell menned. Ez anyagilag és szellemileg 

is haszonnal járhat. Érzelmeidet nem érinti a történet. Ha többször is ezzel 
a jellel találkozol, akkor sok utazásban lehet részed.

Seb

Vérző nyílás a testen.
Valamit rendszeresen megszüntetsz, és mégis újra és újra szembesülsz 

vele! Most már tudod, hogy véglegesen nem oldható meg a dolog, ezért 
együttélsz vele. Ha többször is ez a jantád, akkor elég nehezen tudsz ebbe 
belenyugodni, pedig az elfogadás az egyik legfontosabb emberi tulajdon-
ság.

Selyem

Selyemhernyó váladékából keletkezett fényes, rugalmas, finom szál, és 
az ebből készült finom kelme.

A lelked és a tested jelez: a mértéktelenség veszélyekkel terhes! Érzed, 
tudod, hogy ezt már nem kellene, de előfordulhat, hogy most nem tudod 
megállni a folytatást. Nagy problémád nem lesz belőle, de ha rágondolsz, 
lehet, hogy egy ideig átfut a hideg a hátadon.  

Ha többször is ezzel a jantával találkozol, akkor életed egy részében 
előfordulhat, hogy szinte habzsolsz mindent, ami eléd kerül.

Sír

Sírgödör, sírhalom.
A végére minden a helyére kerül. Most előfordulhat, hogy végre meg-

nyugszol, és rájössz erre az alapigazságra. A janta ezt a jelet adja neked. 
Kár volt előzőleg a sok idegeskedésért, a nyugtalan éjszakákért. Látod? A 
végére minden a helyére kerül! Ha a dolgaid még nem kerültek a helyükre, 
akkor most bízhatsz, mert a janta jel ezt adja neked. 

Ha többször is ezzel a jellel találkozol, akkor te lehetsz a „nagy problé-



mamegoldó”. Bizonyára sokan mennek hozzád és kérik a tanácsodat. Sze-
mélyiségednél fogva te vagy az, aki gerjesztheted ennek a nagyon fontos 
alapigazságnak a beteljesülését.              

Sivatag
Igen száraz éghajlatú, csaknem teljesen növényzet nélküli terület.
Életedből hiányozhat a megbízható társ, vagy egy nagyobb, olyan emberi 

közösség, amiben jól érezheted magad. A janta jele szerint, ha ezt meg-
oldod, akkor sok minden rendeződni fog az életedben. Tudnod kell azon-
ban, hogy ehhez elsősorban te kellesz! Ha nyitottan, optimistán, szeretet-
tel közelítesz az embertársaid felé, akkor a válasz is hasonló lesz. 

A legnagyobb méreg, ami embert érhet, az az egyedüllét. Ezt nem fel-
tétlenül csak fizikálisan kell gondolni, hiszen minden a lelkedben tudato-
sul. Érezheted te egyedül akkor is magad, ha számolatlan embertársaid 
gyűrűjében élsz, és akkor sem érzed esetleg a társ hiányát, ha éppen senki 
élő emberfiát nem látsz magad körül. Tégy rendet magadban, és gondjaid 
elhagynak! 

Só
Porrá tört kősó.
Fontos janta. A legkisebb rész, por is a teljességet mutatja. Ez alkalom-

mal nem kell feltétlenül a dolgok legmélyére nyúlni, mert azon felül, hogy 
ez felesleges, még veszélyes is lehet!

Sonka
Sertés combja.
Jól teszed, ha most nem foglalkozol a múlttal, és azzal, hogy miből lett, 

honnan jött. Ez esetben a jelen, és a közvetlen jövő élvezze a figyelmedet! 
A janta ezt a jelet adja. Ha többször is ezzel a jantával találkozol, akkor 
nagyon progresszív, céltudatos ember lehetsz, és ebben az életfilozófiában 
tudsz kiteljesedni.

Sparhelt
Tűzhely
Nem gondolsz a múló időre! Boldog, felhőtlen, biztonságos érzelmi me-

legségben lehet részed. Ha ezzel a jantával álmodsz, gazdag érzelemvilágú 
ember vagy.

Spárga
Madzag, zsineg.
Önfeláldozásra is képes vagy ebben az időszakban. Érdekes módon ezt te 

nem ennek éled meg, sőt meggyőződésed, hogy mást nem is tehetsz, és 



egészen biztosan jól történnek a dolgok körülötted. Utána ne csodálkozz, 
ha neked kell feladnod az elképzeléseidet, a terveidet és az álmodat, és 
csak azért, mert volt egy időszak, amikor fontos volt, amit tettél! 

Strucc

Afrika és Arábia pusztáin élő, 2,5 méter magas, hosszú nyakú és lábú 
futómadár.

Minden tökéletesnek látszik, csak a spiritusz és a fantázia hiányzik. Ha 
valahonnan problémád adódhat, akkor csak ebből az irányból származhat!





sz



Szakáll

Férfiak arcán, állán növő szőrzet.
Pótcselekvés a semmiért. A janta azt jelzi neked, hogy ebben az időszakban 

sok utólagos és felesleges dolgot csinálsz! Ezzel semmit nem tudsz visszaf-
ordítani és újra élni! Valaminek véglegesen a végére értél. Kicsit búslakod-
hatsz, ha szükségét érzed, de jobb, ha tanulsz az emlékeidből! A tapasz-
talás a legnagyobb tanító!

Szalma

Kicsépelt gabona szára.
Azt gondolod, hogy úrrá tudsz lenni egy nagyon bonyolult és nehéz hely-

zeten. A janta jele szerint igen, de csak rövid ideig, és abban sem lesz nagy 
köszönet. A legjobb megoldás most az lehet, ha megpróbálod távolról, 
szinte felülemelkedetten nézni a problémát! Lehet, hogy akkor is azt fogod 
tenni, amit előzőleg gondoltál, de a végkifejlet megváltozhat!

Szalonna

A disznó bőre alatti vastag zsírszövet.
Sokan vágyakoznak ugyanarra, amire te. Ki lesz az első? Kinek sikerül 

magáévá tenni az ügyet? Olyan helyzetben vagy, hogy vagy te, vagy más, 
vagy egy harmadik személy, stb., de a közösködés most semmiképpen 
nem elképzelhető! Egy győztes van, a többi pedig kénytelen más célok 
után menni. A janta ezt a fontos jelet adja.

Szamár

A lóval rokon, nála kisebb, hosszú fülű, szürke szőrű háziállat.
Kitartó szorgalmadért és szolgálataidért nem biztos, hogy több fizetést, 

vagy kitüntetést kapsz! Ne is várj ilyeneket! Ezzel szemben viszont a legtö-
bbet kapod, ami adható: nélküled el sem tudják képzelni az életüket! Ez 
már a szeretetnél is több lehet. Valld be, igazából ez éltet téged, igaz?   

Szandál

Pántokból álló felsőrészű, könnyű, szellős cipő.
Könnyen jött, és ugyanígy is megy. Gyors döntés, aminek kicsi a súlya. 

A janta ezt jelzi. Ha más nem is történik, legalább elgondolkozol, és akkor 
máris megelőzöd a futó kellemetlenséget. Igaz, ezzel szemben viszont a 
felszínes jókedved sem tud kialakulni! Hát, ez is egy ár! A választás a te 
kezedben, a te fejedben, stb. van!



Szánkó

Havon csúszó játék. 
Esetleg olyan helyzetben lehetsz, amikor a navigáció, a szituáció előzetes 

értékelése a legfontosabb. Látható, hogy ezt nem könnyű megfogadnod, 
mert a gyors siker reménye kicsit elővigyázatlanná tesz, de ha ezt elolva-
sod, akkor talán nagyobb figyelmet fordítasz a janta figyelmeztetésére! Ha 
többször is találkozol ezzel a jellel, akkor a hétköznapjaid is elég izgalma-
san telhetnek, hiszen hol hopp, hol meg kopp, és ez gyors egymás után!

    
Szappan

Zsiradékból főzött, szilárd halmazállapotú tisztítószer.
Azt gondolod, hogy van egy jó megoldásod a helyzet kezelésére. Ez a 

janta szerint is így van, csak ne hidd azt, hogy egyszerű lesz! Nagy ügyes-
séget és figyelmet követel az ügy menete, és ha ezt nem tartod be, akkor 
a siker mellett baleset is előfordulhat!

Szarka

Fekete-fehér tollú, hosszú farkú madár.
Érdeklődésed minden egyéb tulajdonságod feletti, még a veszélyérzete-

det is elnyomhatja! Ennek az időszaknak ez a legnagyobb problémája.

Szarv

Némely emlősállat fején szaruból való, kiálló páros képződmény.
Ne úgy akarj más lenni, mint a többiek, és ne úgy akard magad védeni 

valakik ellen, hogy közben azokat is elijeszted, akiket a közeledben szeret-
nél tudni! Az élet egyik nehezen megoldható kérdésével állhatsz szemben. 
Egyrészt keresed önmagad! Ebben az időszakban azok a tulajdonságok 
fontosabbak számodra, amelyekkel különbözhetsz az embertársaidtól. 
Igyekezetedben, hogy esetleg ezért bántani is akarnak, különböző véde-
kezési mechanizmusokat építesz fel. 

Másrészt, ez az egész azért történik, mert társakra, barátokra van szük-
séged, de ezzel a magatartással tulajdonképpen távol tartod magadtól 
őket. Keresd meg az egyensúlyt! A szélsőségektől kell ebben az időszakban 
megóvnod magad!

Szarvasmarha

Háziállatként tartott nagytestű, kérődző emlős.
Hatalmas nyugodtság lehet a lelkedben! Látod körülötted a rohangászó, 

valamiért zizegő embereket, de ez téged most nem valószínű, hogy kül-
önösebben izgatna. Különleges állapot ez. Mások tiszteletben tartják a 



hangulatodat, sőt úgy hiszik, hogy most jövőbelátó is vagy. De ez nem 
igaz, csak egyszerűen elvagy a gondolataiddal, illetve még azzal sem na-
gyon, csak vagy. És ez most nagyon jó! Ebben az időszakban sok minden 
regenerálódik benned. 

Ha többször is ez a jantád, akkor a környezetednek biztonságot adó, min-
dig nagy megnyugvást hozó ember lehetsz.

Szeg

Egyik végén hegyes, a másikon fejjel ellátott fémrudacska.
Jó, hogy ilyen vagy, és kár, hogy magadtól nem tudsz változni, ha a szük-

ség úgy hozza!

Szék

Egy személy részére való ülőbútor.
Nagyon jó időszakod lehet. Most minden sikerülhet, amit a legdúsabb 

fantáziáddal kitalálsz. Bátran engedd el magad! Még te sem gondolod, 
hogy mennyire élményekben gazdag és boldog időszakod alakulhat!      

           
Szekér

Igaerővel vontatott, fából készült, négykerekű jármű.
Most a lábadé lehet életedben a főszerep. Ez alkalommal a lábaddal 

irányíthatsz, sőt, az életed folyását is ez határozhatja meg! Ha meg tudod 
állni, akkor ne nézz le a földre – ez virtuálisan is értendő –, hanem előre, 
messze! Akkor a lábad és a szellemed együtt élhet.

    
Szekrény

Használati tárgyak elhelyezésére való ajtós bútordarab.
Tudhatják, hogy titkaid vannak, de nem érdekel senkit. Ezzel szemben te 

viszont úgy gondolod, hogy nagyon is kíváncsiak a dolgaidra, a gondola-
taidra. Ez most belőled indul. Ha tudsz, ellenállsz ennek a belső érzésnek, 
ha nem, akkor zárkózottabb lehetsz a szokásosnál!

Szem

A látás érzékszerve.
Valaki fontos híreket, gondolatokat, elképzeléseket mondhat neked, de az 

is előfordulhat, hogy te tervezed ezt valaki mással. Nem feltétlenül a füled-
del fogod hallani, de ennek később már nem lesz jelentősége. Ha a szemet 
szivárványosnak látod, akkor ügyelj, mert előfordulhat, hogy át akarnak 
verni! Ha sérült szemet látsz, akkor hatolj a dolgok mélyére, mert ott ta-



lálod meg a lényeget! Ha a szem piros színű, akkor kiszámíthatatlanság 
történhet. Ha kék színű a janta és nagy, akkor jó lesz tartanod valamitől, 
ami sállal, vagy nyakkendővel hozható kapcsolatba. Ha becsukott a szem, 
amit látsz, akkor ez nagy, belső boldogságot jelezhet.

Személyautó

Személyeket szállító gépkocsi.
A szabadságodat veszélyeztetve érzed. Szelektáld a gondolataidat, és 

tedd a helyükre magadban a dolgokat!

Szemét

Haszontalanná vált anyag, piszok tömege.
Álmod jó időt ígér, és ezen felül a kedved is kitűnő lehet. Ha többször is 

ez a jantád, akkor vígkedélyű ember lehetsz.

Szemüveg

A látás javítására való, két optikai lencséből álló eszköz.
Furcsa helyzetben lehetsz. Valakiben, vagy valamilyen helyzetben tökéle-

tesen megbízol, pedig ha elgondolkozol, akkor magad is rájössz, hogy nem 
lesz ez mindig így. Érdekes, most úgy érzed, hogy nélküle még élni sem 
tudnál! Ebben igazad is lehet, csak hát az ember változik. Nem csak te, de 
ő is. Ha szerencsétek van, akkor egyirányban történnek az átalakulások, 
ha nem, akkor pedig…! De ne idegeskedj előre, mert az álmod alapján a 
janta olyan személyiséget jelez, akinek – amikor szükség van rá –, mindig 
jön valahonnan egy lökés, egy segítség.  

Szén

Energiaforrás.
Ki mivel bánik, olyanná lesz, szól a mondás. Ez most különösen igaz lehet 

rád. Ha jól belegondolsz a tulajdonságaidba, akkor alig különbözöl attól, 
amivel nap, mint nap találkozol.

Széna

Lekaszált és megszárított fű.
Egyszerű, csodálatos, mindent betöltő boldogságos élet. Ritka álom, még 

ritkább janta. Senki nem irigyel, pedig te lehetsz a legboldogabb ember 
a világon. Már születésedtől kezdődően ezen az úton jársz, és végül, a 
hosszú életed után, a legjobb helyre kerülhetsz.



Szendvics

Például hideg hússal, sajttal, stb. megrakott kis szelet vajaskenyér, 
zsömle.

Az emésztőszerveiddel problémáid lehetnek, ezért ügyelj a puffasztó 
ételekkel! Előfordulhat, hogy ez csak átmeneti kellemetlenség.

Szigony

Horogban végződő hegyes eszköz.
Úgy érzed, erősítened kell a pozíciódat, de ha ezt külsőségekkel teszed, 

akkor csak a pillanatnyi sikert érheted el. Ezzel szemben, ha a képessé-
geiddel kápráztatsz el, akkor nagyon sokáig ülhetsz a babérjaidon. Ebben 
az időszakban fontos a jószívűség, a jókedv, és a nem feltétel nélküli meg-
bocsájtás!

Szín

Például piros.
Az egyik legfontosabb janta. Érző, gondolkozó, kiteljesedett, pozitív ér-

zelmiséggel rendelkező embert jelez a janta.

Színház

Színielőadások tartására való épület.
Most olyan lehetsz, illetve úgy élheted az életedet, mint amikor szótagol-

va beszélsz. Gondolj csak bele! Ha lassan, szótagolva ejted a szavakat, ak-
kor előfordulhat, hogy más jelentésük lesz, a végére érve pedig már azt is 
elfelejtheted, hogy mi volt az eredeti szöveg. Ez alkalommal úgy járhatsz, 
mint a bolygó lelkek: soha nem jutsz a dolgaid végére! Ne szótagolj, sőt! 
Hagyd ki a nem fontos dolgokat!

Szita

Dob alakú, lyukacsos háztartási eszköz.
„Többet ésszel, mint erővel”, a janta jele ezt az üzenetet adja. Azt te tu-

dod, hogy miért most, és hogy mire!

Szív

Összehúzódásával és kitágulásával a vérkeringést biztosító szerv.
A természetes dolgok akkor válnak fontossá, amikor valamiért nem a 

megszokott módon működnek. Ebben az időszakban sok dologra jöhet-
sz rá. Többet között arra, hogy nem csak akkor fontos valaki az életed-



ben, amikor nincs, vagy megijedsz, hogy nem lesz. Bátran öleld át páro-
dat, kedvesedet, gyermekedet, szülődet! Simogasd meg állatodat, és 
mindenekelőtt örvendj, hogy mindennap megteheted, ha akarod. Hát 
akard! Jól jársz vele!

Szobor

Emberi, állati, vagy más alakot három kiterjedésben ábrázoló műalkotás.
Valamilyen érzéstől, helyzettől, az akaratod ellenére szabadulni fogsz. A 

legbelsőbb tudatalattid határozta el, hogy ezen változtat. Te nem szeret-
néd, de jobb, ha tudod, a vége mindenképpen az lesz, amit ő akar, ott 
belül! S hidd el, így lesz jó! 

Ha többször is ez a jantád, akkor úgy érezheted, neked soha semmi nem 
sikerül az életedben, amit szeretnél. Pedig éppen hogy minden a te érde-
kedben történik!

Szoknya

Deréktól lefelé a két combot, illetve a lábszárat takaró ruhadarab.
Valamit el akarnak előled takarni, titkolni, de nem azért, hogy ne vedd ész-

re, hanem pontosan az ellenkezője miatt. Ha az érdeklődésedet felkeltette 
az ügy, a dolog, a személy, akkor ne habozz! Nézz a probléma mélyére! 
Nagy a valószínűsége, hogy örömben lesz részed, de az is előfordulhat, 
hogy utólag megbánod a kíváncsiságodat! Ez a janta, a hétköznapi es-
etleges egyhangúságot töri meg egy kis színkavalkáddal.

Szögesdrót

Hegyes tüskékkel ellátott drót.
Magányos agresszivitás, amely csak felületi. Belül gyenge, önbizalom-

hiányos embert takar. Ebben az időszakban ilyennel találkozhatsz. Ha tö-
bbször is ez a jantád, akkor csak úgy tudsz magadon segíteni, ha nyitot-
tabb vagy embertársaiddal, és általában megbízol az emberekben.

Szőlő

Ősszel érő, fürtös bogyótermés.
Olyan helyzetben lehetsz, amikor hosszú, kitartó, szorgalmas és lelki-

ismeretes munka, tevékenység hozza meg a kívánt eredményt. Ha erre 
képes vagy, akkor olyan élményben lehet részed, amiért később is ér-
demes lesz majdnem mindent megtenni. Most ne várj gyors sikert, ered-
ményt, de már közben is tapasztalni fogod, hogy helyes úton jársz-e, vagy 
pedig még mindig nem elég az, amit, és ahogy teszel.



Szőnyeg

Szőtt, vagy csomózott anyagból készült berendezési tárgy.
A janta rövid utazást jelez.

Szövet

Gyapjúból, vagy más fonalból szövéssel készült kelme.
A janta azt jelzi, hogy hiába akarják elhitetni veled egyformaságodat, te 

tudod, hogy ez csak a látszat. A hangod, a viselkedésed és a stílusod meg-
mutatja, hogy nem vagy olyan, mint a többiek.

Szúnyog

Kis vérszívó rovar.
Sokan vannak, akik el akarnak téríteni az utadról. Tudd, hogy ez részükről 

nem feltétlenül tudatos, csak akkor érzik magukat fontosnak, ha befolyá-
solhatják az életedet, a döntéseidet. Ebben az időszakban jól teszed, ha 
tapintatosan védekezel ellenük, így nagyobb figyelmet tudsz fordítani a te 
dolgaidra!
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Talicska

Egykerekű, kézzel tolt szállítóeszköz.
Szembesülsz egy problémával. Az tény, hogy te többet dolgozol, mint 

más, mások. Ezáltal többet is vállalsz magadra, de ha nem lenne kiért és 
miért, akkor egyáltalán nem volna rád szükség. Ezt te vállaltad, a te akara-
todból, és a te örömödre. Ha jól belegondolsz, akkor teljesen egymásra 
vagytok utalva.

Tanya

Alföldi település határában található, lakóházból és gazdasági épületekből 
álló.

Találkozhatsz valakivel, akiben teljesen megbízhatsz. Hasonlóan gon-
dolkozik az életről, a halálról, és mindenről, amit e két kifejezés takar. 
Önbizalmad, önbecsülésed, életrevalóságod nem csak a lelkedet tölti ki, de 
látszik is rajtad. Ha többször is ez a jantád, akkor ezeken a tulajdonságo-
kon felül még nagyon gyors észjárású, és jó felfogású ember is lehetsz.

Tányér

Széles peremű, homorú, evéshez való edény.
A főnökséget, a felsőbbrendűt jelzi a janta. Attól függően, hogy mit teszel 

a tányérral, és milyen a színe és az alakja, mutatja a viszonyodat az em-
lítettekkel. Ha többször is ez a jantád, akkor ne feledd: mindenkinek van 
főnöke. És minél magasabban van valaki, a főnöke annál több, és annál 
kíméletlenebb. Legalábbis ő, vagy ők ezt úgy élik meg!

Tapéta, falikárpit

Fal belső burkolására való, papírból, szövetből, vagy selyemből készült 
anyag.

Valamit élhetőbbé teszel, valakinek biztonságos életteret adhatsz a tevé-
kenységeddel.    

Előfordulhat, hogy utólag nem fogsz ennek teljes mértékben örülni. Ha 
nem ezt teszed, akkor lelked sivár lehet. A janta, ezen felül, régi emlékek 
kapcsán, tartozás törlesztését is jelezheti.

Táska

Kisebb tárgyak tartására való használati tárgy.
Mindenre van megoldásod, most gyakorlatilag semmi nem fog ki rajtad. 

Ha egy pillanatra megállsz és elgondolkozol, az elméd legmélyéről máris 
elővarázsolod a probléma megoldókulcsát. Ha többször is ez a jantád, ak-
kor ebbéli képeségeddel sokat segítheted a környezetedet.



Tea
A teacserje szárított rügyei és levelei.
Tartózkodás, bizalmatlanság és óvatosság van benned valaki, vagy va-

lamilyen közösséggel szemben. Most a távolságtartás a helyes magatar-
tás. Legyél barátságos, de ne baráti, haverkodó. Ez esetben minden rend-
ben lesz veled és körülötted.

Tégla
Agyagból keményre égetett építőanyag.
Ha minden tudásodat és energiádat egy cél érdekében koncentrálod, ak-

kor ne csodálkozz, ha az egyéb, esetleg előzőleg a szívednek kedves dolgok 
elmaradnak az életedből! Ez az ára ennek. Az is igaz, hogy ezzel szemben 
olyan helyzetbe kerülhetsz, amit már soha senki nem tud tőled elvenni!   

Tej
Emlőben képződő fehér folyadék.
Életerő janta. Betegnek gyógyulást, egészségesnek hosszú életet ígér.

Temető
A halottak eltemetésére kijelölt terület.
Vidámság, bujaság, életigenlés. A janta ebben az időszakban az „élj a 

mának” jelet adja neked. Ha többször is ez a jantád, akkor azon kevesek 
közé tartozhatsz, akinek mindig, mindenben szerencséje lehet.

Tető
Épületek teteje.
Más világot láthatsz, mint a környezeted, ezért, ha nem is nézed le őket, 

de valamiért büszke lehetsz magadra. Ez tapasztalható a mozgásodon és a 
viselkedéseden. Ebben az időszakban egyébként is furcsa helyzet állhat elő 
körülötted. Egyrészt valakikre, vagy valakire feltétlenül számítanod kell, 
szükséged van rá, másrészt pedig az ő mozdulatait, tevékenységét is nagy 
figyelemmel kell kísérned, mert ebben van az időszak veszélyforrása.   

Tojás
Madaraknak és hüllőknek védőburokkal körülvett nagy petéje.
Olyan feladatot kaphatsz, amit teljesítesz, de a végére tönkre is mehet. 

Ez a te elővigyázatlanságodnak a következménye.

Toll
A madár testén lévő, finom, lemezes szálakból álló szaruképződmény.
Helyes az, amit elterveztél. Ha már hozzá is kezdtél, akkor további ener-

giákat biztosít a janta. Ne kételkedj! A lehető legjobb utat választottad!



Torta
Krémmel rétegesen töltött, szeletekben fogyasztott sütemény.
Úgy érezheted magad, mintha idegen helyen lennél. Körbe nézel, és rá-

csodálkozol olyan dolgokra is, ami eddig is a szemed előtt volt, de eddig 
másként láttad. Nem veled van baj, hanem a képzeleted játszik veled. 
Otthon a kedvesed, a párod mozdulatai is idegennek tűnnek előtted. A 
munkahelyeden ámuldozva tapasztalod, hogy a munkatársaid milyen fur-
csa, általad eddig nem észlelt tulajdonságokkal bírnak. Egyet ne tégy! Ne 
kérdezd meg, hogy kik ők. Persze, ez csak vicc volt, mert annyira azért 
nem vészes a helyzet. Mindenesetre nagyon érdekes a mostani látásmó-
dod, ami olyan hirtelen tűnik el, amilyen hirtelen jött. Még csak egy futó 
érzés sem marad utána! Ha többször is ez a jantád, akkor a jó, és alapos 
elemzőképességeddel sok mindent előre ki tudsz számolni.

Tökmag    
Töknek lapos, olajos magva.
Lelkiismeretfurdalás, aminek nincs valós alapja.

Tölcsér
Fordított kúp alakú, csúcsán vékony csőben végződő eszköz.
Egyedülállóan különleges janta. Nagyon ritka az az ember, aki ezzel 

álmodik, vagy éppen ez jön ki a számolása következtében. Különleges, 
nagyszerű embert és életutat jelez a janta. Valamilyen, általában ember-
társainak örömet szerző területen, kimagasló eredményeket érhet el. Ilyen 
a „mindenki nagymamája”, vagy a „legcsodálatosabb édesanya” cím is, 
amit szerettünktől kaphatunk. A lényeg az, hogy valamely nagyon jó tu-
lajdonságból annyit birtokolhatsz, ami embertársaid fölé emel úgy, hogy 
ennek te nem is vagy a tudatában. 

Tölgy
Erős, magas törzsű, karéjos levelű, makktermésű erdei fa.
Azt gondolod, ha struccal barátkozol, akkor gyorsabban tudsz futni? Vagy 

ha hallal komázol, akkor jobb úszó leszel? Lehet, hogy éppen az ellenkezője 
történik. Rádöbbenhetsz, hogy mennyire lassú és kiszolgáltatott vagy. 
Fogadd el, hogy ők mások! Te elsősorban önmagadra hasonlíts! Ha valaki 
nálad valamiben jobb, akkor örvendj, és legyél büszke, hogy nem, fajtád, 
és élőlénytársaid milyen jó teljesítményre képesek! Ha ez megvan, akkor 
már te is részese lehetsz az egésznek, anélkül, hogy gyors lábakat, pik-
kelyt, vagy bármi mást növesztettél volna!

Trágya
A talaj termékenységének javítására való szerves anyag.
Ez alkalommal, ami fénylik az biztosan arany, csak azzal a kitélellel, hogy 



előfordulhat, te nem az értéket látod benne, hanem a kellemetlenséget. Azt 
eddig is tudtad, hogy minden, vagy mindenki jó valakinek, vagy másként 
fogalmazva, az ő aranya tud lenni. Most ez azzal egészül ki, hogy ennek a 
napfény hatására fényleni kell. Erre az időszakra ezt jelzi a janta. 

Ha többször is ez a janta az, ami előfordul az életedben, akkor anélkül, 
hogy észrevennéd, valaki folyamatosan vigyázza lépéseidet. Ezért fordul-
nak elő megmagyarázhatatlan események veled.    

Tuja
Örökzöld díszbokor, fa.
Valaminek a részévé akarsz válni, és ennek érdekében olyan változáso-

kat akarsz csinálni, amit még te sem ismersz. Úgy érzed – még ha nem is 
tudod, hogy mi lehet ennek a következménye –, hogy most más lehetőség 
nincs. Gyors az elhatározás, és gyors a cselekvés, de ez alkalommal mind 
a kettő helyénvaló. 

Ha többször is ez a jantád, akkor te lehetsz az állandó változtatást 
gerjesztő, de ezt mindig úgy akarod kivitelezni, hogy a régiből is cipelsz 
magaddal egy jó darabot. A jantának ez a veszélye! Hogy mennyi legyen 
az állandó, a múlt, és mennyi az új, a még egyáltalán nem ismert?  

Tulipán
Tavasszal virágzó, nagy kehely alakú virágot hozó, lándzsás levelű 

hagymás dísznövény.
Hosszantartó szeretkezés. Ez alkalommal biztosan lesz elég időd, és főleg 

érzékenységed, hogy már jóval előtte lelkileg is készülj. Az együttlétet 
sem fogod elkapkodni: minden percét átéled, legyen az élvezetes, vagy 
élvezetet váró. A végén arra is lesz igényed, hogy a hétköznapi életbe való 
visszaváltozást is nyugodtan végigéld. Ez egy felejthetlen jantád lesz. Ne 
feledd! A szeretkezést mindenki másként, és eltérő módon éli meg!

Tücsök
A földben, lyukakban élő, rövid, zömök testű, egyenesszárnyú rovar.
Késztetésed van az alkalmazkodásra, ezért mindent megteszel. Annyi-

ra alkalmazkodsz, hogy észre sem veszed, hogy a legfontosabb területen 
nem tudsz változtatni. Az pedig az a tulajdonságod, ami által az vagy, ami. 
Így lesz a fából vaskarika. Vagy a vasból fakarika? Mindegy is! A végén 
úgyis rájössz, és akkor örülni fogsz, hogy te vagy, nem pedig valaki más, 
akihez, vagy akikhez alkalmazkodni akartál.

Tű
Varrásra, szúrásra, tűzésre való vékony, hegyes fémpálcika
Valamire alaposan fel kell készülnöd! Ha ez sikerül, akkor a magad 



hasznára hajthatod a vizet, és ez által sikerként könyvelheted el az ese-
tet! Ha nem, akkor átmeneti bajod származhat. Ha keménykedsz, akkor 
egyikőtöknek sem lesz jó! Most az irányítás, az előregondolkozás, és a 
tervszerűség a helyes gondolkozás hívó fogalmai.

Tükör

Sima felületű, tárgyak és személyek képét visszaverő tárgy.
Tudathasadás közeli helyzetben lehetsz. Az, amit körülötted látsz és 

tapasztalsz, nem biztos, hogy a valóság, sokkal inkább lehetséges, hogy a 
tudatod játéka veled. A tükör azt adja vissza, amit látni szeretnél. Ha most 
szerelmet érzel, előfordulhat, hogy ez nagyrészt lelkesedés. Ha most úgy 
érzed, valakit nagyon nem bírsz kiállni, akkor elképzelhető, hogy úgy gon-
dolod, kevés az esélyed arra, hogy a közelébe kerülhess. És sorolhatnánk 
napestig a csalóka tükörképeket! 

Ebben az időszakban jól teszed, ha kétkedéssel fogadsz mindent, ami 
majdnem bizonyossággal bír. Ha ezek után is bizonyossággal bírsz, akkor 
tükrödet sikerült igazmondásra kényszerítened!

Tűz

Égési folyamat hővel és fénnyel.
Közeledben van valaki, vagy valakik, akik nélkül – úgy érzed –, nem tud-

nál élni. Lehetséges, hogy ők biztosítják neked mindazt, ami az emberi és 
boldog életedhez kell. Sajnos annyira a közeledbe kerülhettek, hogy már 
te is teljesen feloldódhatsz bennük, de ezt nem akarod! A janta előre jelzi, 
hogy nagy elhatározásra jutottál, és végérvényesen tisztázni akarod a 
helyzetedet. 

A tűz adja a meleget, a fényt, a biztonságot, a civilizációt, és emellett 
még megannyi olyan tulajdonsággal bír, ami emberré tette az embert. Ez-
zel szemben viszont mindezt el is pusztíthatja. Ha nem megfelelően bánnak 
vele, akkor minden, még önmaga is meghalhat. A janta ezeket a jeleket 
adja neked.            

Tyúk

Házityúk nősténye.
A látszólagos nyugalmad nem beletörődés. Nagyon jól ismered a 

lehetőségeidet, a határaidat, és azt nem csak önmagaddal, de másokkal 
is tiszteletben tartatod. Figyelmedet semmi nem kerüli el, ennek ellenére 
csak akkor szólsz bele a dolgokba, ha közvetlenül a te életteredet érinti a 
tapasztalt eset. Sugárzod a biztonságot és azt a kívülállást, aminek min-
denki érzi a határvonalait.
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Uborka

A tökkel rokon, kb. arasznyi, hosszúkás termésű konyhakerti növény.
    Eltitkolt, leplezett perverzitás. Az önmegismerés egyik fontos jantája.

Út

Szárazföldi utazás számára épített.
Megpróbáltatásokkal terhes időszakot jelez a janta, ebből nem tudsz 

kilépni. Most más lehetőséged nincs, mint az, hogy napról napra, óráról 
órára legyőzd önmagadat, és teljesítsd azokat az elvárásokat, amelyeket 
a sorsod rád szabott. Ez az időszak mindenkit elér többször is az életében. 
Mire megszoknád a nehéz napokat, addigra könnyebbek, majd végül gon-
doktól mentesek lesznek. Ha lehet, ne hozz nagy, sorsfordító döntéseket 
ebben az időszakban! Most a kitartó hangyaszorgalom a siker záloga!
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Ürge

Arasznyi mezei rágcsáló.
Apróbb szabályokat rughatsz föl. Tilosban jársz, vagy valami olyat teszel, 

amit szeretnél, ha nem tudnának meg. Ez alkalommal megzavarhatják a 
köreidet, de te mégis, változatlanul végig akarod csinálni, amit elterveztél. 
Bátran tedd! A janta csak a hívatlan látogatót jelzi, azt nem, hogy ebből 
bármi egyéb kellemetlenség is származhat.

Üveg

Homok, mészkő, szóda megolvasztott keverékéből gyártott átlátszó anyag.
Olyasmit tudhatsz meg, ami által veszélybe kerülhetsz, de az is 

előfordulhat, hogy mások járnak így veled. A janta fontos üzenetet köz-
vetít: nem mindig jó, ha mindent, vagy sokat tud az ember! Te most vi-
tatkozol ezzel, és jól is teszed, mert előfordulhat, hogy ez által, ebben az 
időszakban, hirtelen, előre nem kiszámíthatóan, rossz helyzetbe kerülhetsz, 
de hosszabb távon mindenképpen előnyös az a tudás birtoklása, amit most 
megszerzel.





v





Vad

Természeti környezetben élő, nem gondozott, nem háziasított, nem 
nemesített állat.

Az életét mindenki úgy éli, ahogy az, az adott körülmények között a 
legjobb neki. Ez, ebben az időszakban, az átlagnál is jobban felerősödik 
nálad. Sokan és sokszor azt állítják, hogy valaki más érdekében tesznek 
valamit. Ez általában így nem igaz. Az ember önmagáért él. Ezért van az, 
hogy gépkocsikarambolnál, az esetek nagy részénél, az utolsó pillanatban 
úgy rántja meg a kormányt a vezető, hogy önmagát védje. Ezért alakult ki 
a vezető ülés melletti hely elnevezése: anyósülés. 

De előhozhatunk más példákat is. Ha csirkepörkölt kerül az asztalra, és te 
a combját szereted, akkor sem biztos, hogy azt fogod kiszedni, ha tudod, 
hogy más is azt kedveli. És ezt nem azért teszed, hogy neki jusson a leg-
finomabb része a csirkének, hanem azért, mert ez a cselekedet valamiért 
jó a lelkednek, vagy éppen ettől érzed jól magad.

Ha ezzel a jantával álmodsz, akkor több hasonló helyzetbe kerülhetsz, és 
élvezettel fogsz lemondani valamiről, ami látszólag másnak, másoknak jó, 
de elsősorban mégis te leszel több tőle!

Vágány

Vasúti járművek gördülését biztosító, talpfára szerelt sínpár.
Azt tapasztalod, hogy hihetetlenül kacskaringós, sokszor kilátástalannak 

látszó a visszatérő problémák megoldásának a lehetősége. Mindig új és 
újabb helyzetek, szituációk jönnek, és még arra sincs időd, hogy egyálta-
lán végiggondold, hogy miért pont te vagy ennek az érintettje, és miért 
veled történik mindez? Ezzel szemben viszont van egy biztos pont: ezt a 
jelet adja neked a janta! Van valaki, aki ugyanezt látja, tapasztalja, és 
ugyanebben él. Kicsit elbeszéltek egymás mellett, de ha összevetitek a 
gondolataitokat, akkor kiderülhet, hogy alig van eltérés. A különbség csak 
annyi lehet, mint a jobb és a bal arcod között. Ha van is egy kicsi, akkor 
is, nincsenek meg egymás nélkül. Ha ezt kibeszéltétek, akkor ti is eggyé 
lesztek, mint az arcod két fele.            

Vagon

Vasúti személy–, vagy teherkocsi.
Valami újba kezdhetsz. Nem tudsz mindent magaddal vinni ebbe a 

másik kapcsolatba. Nagy nehezen hagysz hátra dolgokat, gondolatokat, 
érzéseket, és amikor odaérsz az új dolog kapujába, akkor derül ki, hogy 
azt a keveset, amit magaddal hoztál, azt is kint kell hagynod. Nagy elha-
tározás, nagy vállalkozás! Később még lesz lehetőséged arra, hogy vissza-
visszatérj, és összeszedegesd azokat a morzsákat, amire szükséged lehet. 



A janta nem csak az életedet alapvetően megváltoztató ügyekre adja ezt 
a jelet. Ez lehet a megszokottól eltérő út, étel, lakás, szálloda, munka, és 
bármi más, amit úgy élhetsz meg, ahogy az előbb leírtam.

Vaj

Tejszínből köpült zsiradék.
Ha férfi vagy, akkor most széplábú fiatal nőt látsz. Eddig is észrevetted, 

ha ilyennel találkoztál, de most úgy érzed, még ennyire szép, formás láb 
nem került a szemed elé. Fantáziádat elindítja a látvány.

Ha nő vagy, akkor ebben az időszakban ki sem tudod kerülni a férfiak 
elismerő és érdeklődő pillantásait! Tudomásul veszed, de egyébként nem 
különösebben érint meg. Úgy gondolod, ez csak egy pillanatnyi fellángo-
lás, ami jól esik, de semmi több. Ezen nincs mit vitatkozni, hiszen a janta 
jele ezt jelzi. Persze, attól még, ki tudja? Lehet, talán mégis meg kellene 
próbálni!

Vak

Nem látó.
Úgy vagy több, hogy kevesebbnek érzed magad. Környezeted nagyra 

tart és elismer, te mégis alábecsülöd magad. Ezt egyesek szerénységnek 
tartják, de ideje szembesülnöd saját képességeiddel, és felvállalni azokat 
a tulajdonságaidat, ami miatt már régóta felnéznek rád!

Vályog

Törekkel kevert agyagos sár, mint olcsó építőanyag.
A mozgásod nehézkessé válhat, mert az ízületeid gátolhatnak, és emiatt 

kissé zárkózott lehetsz. A szorgalmad viszont példaértékű.
    
Vanília

Illatos trópusi növény, fűszer.
Tisztaság, nőiesség, ami viszont férfi által elromolhat. A janta, ha nő 

vagy, akkor arra biztat, hogy most bármit, és akármennyit, mert minden 
nagyon sikeres lehet! Ha férfi vagy, akkor lehetőleg ne kezdj semmihez, 
ami új, vagy más, mert nagy a valószínűsége, hogy több lesz a kár belőle, 
mint a haszon!

Vár

Falakkal, bástyákkal megerősített kastély, palota.
Szeretnél máshol lenni, máshol, és másként élni! Előfordulhat, hogy kicsit 

eleged lett a jelenlegi megszokott élethelyzetedből, ritmusodból. A janta 



jele egyúttal figyelmeztet: az új helyzetbe a biztonságot adó állandóságot 
nem tudod magaddal vinni! A gyökerek kellenek ahhoz, hogy életben ma-
radjál. Ha pedig a gyökereidet is elviszed, akkor nem biztos, hogy az a 
talaj, az a víz, és az az ég, amit ott találsz, táplálni tudja. Ha rosszul 
döntesz, akkor napról napra magányosabb lehetsz! Ez alkalommal a janta 
figyelmeztet, és most erre van a legnagyobb szükséged!

Vászonlepedő
Vászonból készült lepedő.
Minden olyan tudás birtokosa lehetsz, ami az élettel együtt jár. Folya-

matosan jönnek feléd az információk, amelyeket, mint spongya a vizet, 
magadba szívsz. Utána nem feltétlenül adod ezt tovább, csak egyszerűen 
megmutatod a környezeted lenyomatát. Keresik a társaságodat. Ritkán 
vagy magadban, és ha igen, akkor sem vagy egyedül.

Vatta
Vékony gyapotszálak tömegéből álló puha, fehér anyag.
Öröm érkezhet, melyből hirtelen tragédia történhet. Az öröm előre számí-

tottan jön, a kellemetlenség pedig nehezen kikerülhető. Az utóbbi nem lesz 
életbevágó, és később sem a rossz ízű emlékeid számát gyarapítja.

Váza
Lakás díszítésére használt virágtartó edény.
Nemi hovatartozásod erősödik. Ebben az időszakban, ha férfi vagy, akkor 

a hím jegyek az egyéb tulajdonságaidat a háttérbe szorítják. Ha pedig nő 
vagy, akkor ugyenez történik, csak a saját nemed előtérbe kerülésével.

Vér
Ember, állat testében erekben keringő, a sejtek táplálását és anyag-

cseréjét végző piros nedv.
Félelmed van, hogy valami elfogy, és nem tudod pótolni. A félelmeden 

kívűl belenyugvás is van benned, mert úgy gondolod, nem tudsz ellene 
semmit tenni. A janta jele szembesít. Ez alkalommal nem jó hozzáállás az, 
hogy minden úgy jó, ahogy van. Most bármit teszel, az mind az épülésedre 
lehet. Az egyetlen, ami kellemetlenséget okozhat az az, ha vársz, hogy 
történjen valami!

Veréb
Apró, szürkésbarna madár.  
Sokan nem szeretnek, de nélküled üres lenne az életük. Ezt, többek 

között azzal a különleges alkalmazkodási képességeddel éred el, amikor 



beleolvadsz, szinte eggyé leszel a közegeddel, és mégis megőrzöd alapvető 
személyiségedet. Ennél tökéletesebb át–, meg–, és túlélési technikával 
senki nem rendelkezik. Ha rádjön a közlési vágy, akkor ezt tanítsd azokkal, 
akik méltóak rá!

    
Vihar

Aránylag rövid ideig tartó, nagyon erős szél.
Gyors tisztulás, az új lappal kezdés lehetősége. Ha most körbenézel, ak-

kor sok mindent másnak látsz, mint eddig. A lepel lehullott, szól a mondás.

Villa

Szilárd ételhez használatos két–, három–, vagy négyágú evőeszköz.
A segítségedet kérhetik. Jól nézd meg magadnak az illetőt, mert 

előfordulhat, hogy nem megfelelően bánik a támogatásoddal, és a visszájára 
fordul az ügy! A végén még rád kenhetik a kudarcot! Ez alkalommal nem 
elég részletesen elmagyaráznod, hogy hogyan kell élni a segítségeddel, 
hanem nagy a valószínűsége annak, hogy végig kell követned, vagy csinál-
nod az egész folyamatot, ha biztos akarsz lenni abban, hogy az nem a 
szemetes zsákba kerül a végén.

Villám

Fény- és hangjelenség kíséretében történő nagy erejű villamos kisülés.
A kiszámíthatatlanságod félelmet kelthet, de ne feledd, egy idő után a 

kiszámíthatatlanság is megszokottá válhat, és akkor már csak te fáradsz 
bele az egészbe, de értelme semmi nem lesz!

Virág

A legfejlettebb növények hajtása.
Nem könnyű így élned. Napról napra igyekezned kell, hogy örömet és 

életteret szerezz másoknak, miközben teljesen kiszolgáltatott lehetsz. 
Csak akkor tudod teljesen kihozni magadból a pozitív energiákat, ha nem 
gondolsz erre. Ezzel azt is elérheted, hogy a végére te válsz nélkülözhe-
tetlenné, pedig előzőleg azt gondoltad, hogy ők azok a számodra. Keresd 
a dolgok pozitív oldalát! Akkor boldogan lesztek egymás kiszolgáltatottjai, 
bár ez eszetekbe sem jut.

Vitorlás

Vitorlával ellátott hajó.
Az életedben most a célod meghatározása lehet a legfontosabb: a janta 

ezt erősíti benned. Módszeresen és nagy határozottsággal tűzd ki magad 



elé, hogy merre tovább, és hogy mit akarsz elérni! Ha ezt megteszed, ak-
kor nagy a valószínűsége, hogy az elhatározásodat siker koronázza! 

Ha többször is ez a jantád, akkor hajlamos lehetsz arra, hogy mások után 
menj. Ezzel nincs is sok baj, csak akkor problémás a helyzet, ha mindig 
újabb és újabb előtted járókra találsz. Ez esetben előfordulhat, hogy ál-
landóan mész, és mégis egyhelyben forgolódsz. Az állhatatosságnak több-
nyire siker a vége.

Víz

A Föld nagy részét borító, az élethez nélkülözhetetlen folyadék.
Csak jó jöhet, és sajnos csak jó mehet tőled, belőled. Ha ezt tudod, akkor 

valamelyest befolyásolhatod a történéseket, és gerjeszd a jó közeledését 
az irányodba! A janta kettős jele azt adja a tudtodra, hogy nem előre el-
rendeltetett, hogy te most melyikben részesülhetsz. Használd ki az életed 
ezen időszakát, és alapozd a jövőt, virágoztasd a jelent, és tanulj a múlt-
ból! Ne engedd, hogy bármi jót is elmosson belőled a janta!

Vizelet

A szervezetből a húgycsövön át kiürülő sárgás folyadék.
Hiába erőlködsz, nem fogod észrevenni és meglátni azt, amit szeretnél! 

Pontosabban, inkább nem szeretnéd, ha meglátnád, de mégis akarod. De 
mindegy is, mert ez alkalommal úgy sem fog menni. Most az alapmondás 
az, hogy mindent a kéznek, semmit a szemnek! Te biztosan tudod, hogy 
ezt miért most, és miért neked jelzi a jantád!

Víziló

Vízben élő nagy testű, csupasz bőrű állat.
Úgy tűnik, nem a te közegedben vagy, és mégis! Itt érzed magad a leg-

nagyobb biztonságban, és itt tudod a legjobban használni a személyes, 
különleges tulajdonságaidat. Ne hallgass azokra, akik ajánlataikkal ki akar-
nak ebből a környezetből csalogatni! Ők nem tudják, hogy csak látszólag 
nem vagy idevaló! Te viszont tudod, hogy ez a te világod, hazád, városod, 
munkahelyed és családod.

Vonat

Mozdonnyal vontatott vasúti kocsik sora.
Különleges tulajdonságokkal bírsz. Ha elindulsz, akkor nem nézel sem-

mit, csak a cél lebeg a szemed előtt. Egyszerűen nem lehet az utadba 
állni. Ha kell, akkor érvekkel, ha kell, akkor erővel, de eltántoríthatatlan 
vagy! Ha pedig időt és energiát gyűjtve egy helyben állsz, akkor idegesítő 



lehetsz. Mindenki azt várja, hogy valami történjen, te meg úgy nyugtatod 
a környezetedben élőket, hogy azok egyre idegesebbek lesznek. Már a lát-
ványod is a dinamikus mozgást mutatja.

Vödör

Folyadék, darabos anyag tartására való, lefelé szűkülő nagyobb edény.
Ha tele vagy is, üresnek érzed magad. Ez csak egy átmeneti állapot, de 

kell ahhoz, hogy értékelni tudjuk a jó napokat. Ha többször is ez a jantád, 
akkor már éppen ideje volna eldöntened, hogy mit szeretnél csinálni! A 
többi jantád a segítségedre lehet!
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Zacskó

Papírból, műanyagból készült kis zsák.
Érdekes janta. Olyan helyzetbe kerülhetsz, hogy valami számodra csak 

addig értékes és érdekes, amíg az első használat be nem következik, utána 
viszont már elveszíti az értékét, érdekességét. Furcsa szituáció ez az élet-
ben. Valami van valamiért, de ha a cél bekövetkezik, akkor már vége is 
van. Na, most aztán mit tegyen az ember? Mintha a járda csak addig volna 
értékes, amíg rá nem lépsz! De ez nem járda, hanem zacskó janta!

Zakó

Kiskabát.
Valamilyen cél érdekében korlátozhatod önmagadat. Ez csak időleges, 

bármikor változtatni tudsz rajta. Mindenesetre, ebben az időszakban ez a 
nyerő. Természetesen ne a fizikális jantára gondolj, hiszen sokféleképpen, 
és sok területen korlátozhatod magad. Ha többször is felmerül ez a janta, 
akkor nagy és erős belső kontrollal rendelkező ember lehetsz, ami sike-
ressé teheti a pályádat.

Zongora

Billentyűkkel mozgatott nagyobb húros hangszer.
Sok embertársad érzéseit érzed át erős empátiával. Ettől nem leszel sem 

fáradtabb, sem flusztráltabb, mert most ez adja neked az éltető energiát. 
Ezt sokan megérzik rajtad, mert környezeted tagjai rád öntik örömüket és 
bánatukat is. Ők utána megkönnyebbülnek, te meg feltöltődsz. Ha sokszor 
találkozol ezzel a jantával, akkor az életed folyamán ugyanezt teheted.

Zöldség

Sárgarépa, petrezselyem, stb. együtt.
Élvezhető kavalkád lehet körülötted. Ne is akarj rendet és rendszert 

csinálni, mert ez alkalommal, ezzel nem teszel jót! Hagyd és élvezd! Ha 
ráérzel az ízére és a ritmusára, akkor már örülni fogsz, hogy nem rend-
szereztél.
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Zsák

Jutából, vászonból, műanyagból készült hosszúkás, egyik végén nyitott.
Attól értékes és érdekes, hogy tele van. Az ellenkezője a zacskó jantának. 

Ügyelj, hogy valami ki ne ürüljön, akár belőled, akár mellőled! Ha sokáig 
akarod élvezni a mostani helyzetedet, akkor őrizd meg azt, ami megvan, 
mert előfordulhat, hogy mások is fenik rá a fogukat!

Zsalugáter

Ablak, ajtó külső oldalán lévő sötétítő.
Csalóka játék részese lehetsz. Az egyik mindent tud, lát, a másik csak 

sejthet, de tudni semmit sem tudhat. Csak látszólagos a mérleg felbil-
lenése, mert van egy közös találkozási pontotok. Mindketten – esetleg töb-
ben – figyelitek egymást, és ez nem zavar benneteket!

Zsemle

Kis kerek, domború péksütemény.
A szépség, mint alapidea a hétköznapokban. A fiatal zsenge lány, az il-

latos tavasz, ecetera. Ezek az érzések lehetnek most benned, ami jókedvre 
derít, és ez ráragad a környezetedre is.

Zsír

Szobahőmérsékleten szilárd halmazállapotú, kenhető zsiradék.
Racionális gondolkozásod miatt most képtelen vagy elrugaszkodni a 

földtől, de ez alkalommal ezt jól is teszed! Most az az igaz, amit látsz, ízlelsz 
és tapasztalsz! Ebben biztosan nem fogsz csalatkozni! A szabadságot most 
hagyd a fejedben! Egyébként is ott lehetsz a legszabadabb.





Jövőfejtés a janta segítségével.

Ha ismered a születésed adatait, akkor előre megtudhatod, hogy milyen 
éved, hónapod és napod lehet. Ebben a janták, a jelhordozók vannak a 
segítségedre.

Például, ha a górcső alá vett személy 1963. május 17-én 11 és 13 óra 
között született, akkor a janták megkeresése az alábbi módon történik:

Egymás mellé írjuk a születési évet négy számmal, a hónapot két szám-
mal, a napot szintén kettő számmal.

   1 9 6 3 0 5 1 7  

Ezután megkeressük a Pontosító szám táblázatban a születési óráknak 
megfelelő, ide illő számot, ez itt:

   1 1 3  

Ezt aláírjuk az előzőleg már megkapott számsornak és összeadjuk:  

   1 9 6 3 0 5 1 7  
 +             1 1 3

   1 9 6 3 0 6 3 0

Ezután hozzáadjuk a keresett év számát, de fontos, hogy nem helyérték 
szerint, hanem mindig a sor végéig érjen.  

   1 9 6 3 0 6 3 0
 +           2 0 0 9 

   1 9 6 3 2 6 3 9  

Ezután az alábbiak alapján felállítjuk a személyi, az erre az időre szóló 
janta számsort. Az eljárás a következőképpen történik: a vizsgált szám-
sorban van:
egyesből 1 db, kilencesből 2 db, hatosból 2 db, hármasból 2db, kettesből 1db. 

Így leírva egymás után = 1 1 9 2 6 2 3 2 2 1     



Ez a szám az illető janta azonosító száma, melyből visszafelé három szám-
jegyenként olvasva megtalálhatóak az évre szóló janták: 122, 232, 629 és 
1.   

Ha ezeket a számokat a Janta szám azonosítóban megkeressük, akkor 
látható, hogy az illető 2009. évi jelhordozói: a kanapé, a daganat, a bódé 
és a hárfa. 

Ezután az álomfejtés részben már csak meg kell keresni az ezekre a jan-
tákra jellemző magyarázatokat!

Ha kíváncsi vagy valamelyik hónapra is, akkor így számolj!

   1 9 6 3 0 6 3 0
 +     2 0 0 9 1 1

   1 9 8 3 1 5 4 1. 

Ebben van:
egyesből 3 db, kilencesből 1 db, nyolcasból 1db, hármasból 1 db, ötösből 
1db, és négyesből 1 db. 

Ez egymás után leírva: 1 3 9 1 8 1 3 1 5 1 4 1  

Ez a szám az illető év, és hónapra szóló janta azonosító száma, melyből 
visszafelé három számjegyenként olvasva megtalálható a janták száma: 
141, 513, 181 és a 931.

Ha valamelyik napra is kíváncsi vagy, akkor így számolj!

    1 9 6 3 0 6 3 0 
 + 2 0 0 9 1 1 2 5

    3 9 7 2 1 7 5 5.  

Ebben van:
hármasból 1 db, kilencesből 1db, hetesből 2 db, kettesből 1 db, egyesből 
1 db, ötösből 2 db. 

Ez egymás után leírva: 3 1 9 1 7 2 2 1 1 1 5 2   



Ez a szám az illető meghatározott év, hó, napra vonatkozó janta azonosító 
száma, amelyből hátulról visszafelé három számjegyenként olvasva meg-
található a janták száma: 251, 112, 271 és 913.

Természetesen más és más a jelhordozó az évre, a hónapra és a napra is. 
De ha minden hónapot és minden napot vizsgálna valaki, akkor egészen 
biztosan egy egésszé állna össze, és egyáltalán nem volna meglepő a janta 
azon évére történő jelzése.





Pontosító szám:

Ha 0 és 2 óra között születtél, akkor:        127
Ha 2 és 3 óra között születtél, akkor:        233
Ha 3 és 5 óra között születtél, akkor:        353  
Ha 5 és 7 óra között születtél, akkor:        577
Ha 7 és 11 óra között születtél, akkor:      701
Ha 11 és 13 óra között születtél, akkor:    113
Ha 13 és 17 óra között születtél, akkor:    137
Ha 17 és 19 óra között születtél, akkor:    179
Ha 19 és 23 óra között születtél, akkor:    193
Ha 23 és 24 óra között születtél, akkor:    239 
           

Ha netán nem tudod, hogy hány órakor jöttél a világra, akkor az alábbi 
táblázat alapján használd a Pontosító számot!

Ha nő vagy és 30 év alatti, akkor:                         317
                     30 és 60 év közötti:                        571
                     60 év feletti, akkor:                        883

Ha férfi vagy és 30 év alatti, akkor:                       347
                       30 és 60 év közötti:                     599
                       60 év feletti, akkor:                     811

Ha esetleg bizonytalan vagy a születésed óráját tekintve, akkor a szabály 
az, hogy mindig felfelé kerekítünk. Az időintervallum az egész számmal 
végződik, és óra egy perccel kezdődik.                                    

Eredményes és élvezetes jövőfejtést kívánok az Ökk-ök nevében!  





40. Áram
41. Borotva
42. Galuska, vagy kalács
43. Bekecs
44. Faltörő kos
45. Ázsia
46. Só
47. Alkohol
48. Spárga
49. Szék
50. Plakát
51. Agancs
52. Selyem
53. Sír
54. Pezsgő
55. Faláb
56. Gomba
57. Író
58. Mogyoró
59. Mimóza
60/a. Csákány
60/b. Vér
61. Ékszer
62. Fénykép, vagy Flamingó
63. Doboz
64. Füzet
65. Fiú
66. Berek
67. Barikád
68. Páfrány
69. Erőmű
70/a. Borsó
70/b. Víz
71. Drótkötél
72. Kapu
73. Kályha
74. Kalóz
75. Kalapács, vagy Fűszer
76. Kakas
77. Kagyló

1. Hárfa
2. Indián
3. Kesztyű
4. Pelenka
5. Penész
6. Lepel
7. Húgy, vagy Pisi
8/a. Ér
8/b. Vonat
9. Edény
10. Kenguru, vagy Firka
11. Kanapé  
12. Főzőkanál
13. Gyalu
14. Bársony
15. Bifsztek
16. Csörgő
17. Főzelék
18. Dzsinn
19. Bazár
20. Bajtárs
21. Címer
22. Gyóntatófülke
23. Puska
24. Bejárat
25. Békanyál
26. Béka
27. Behívó
28. Pondró
29. Csermely
30. Csavar
31. Bácsi
32. Ács
33. Nő
34. Sárga
35. Gázóra
36. Gémeskút
37. Fáklya
38. Föld
39. Donga

Janta számazonosító



122. Daganat
123. Csürhe   
124. Gereblye   
125. Gaz
126. Erszény   
127. Féreg    
128. Polip
129. Méz    
130. Csap   
131. Dugáru
132. Gránit   
133. Bolha   
134. Padlás
135. Élesztő   
136. Cintányér  
137. Folt
138. Bajusz   
139. Kórház    
140. Korcsolya
141. Köd   
142. Hiéna   
143. Bonviván
144. Csapószék  
145. Bidé   
146. Apáca
147. Gyűszű   
148. Kombájn   
149. Diplomata
150. Diófa   
151. Dióda    
152. Dió
153. Dinnye   
154. Dinószaurusz   
155. Ének
156. Fecske   
157. Ruha   
158. Rigó
159. Esztergapad  
160. Gyerek    
161. Fólia
162. Komp   
163. Hóhér    
164. Híd
165. Kilincs   
166. Ibolya   

78. Kád
79. Ing
80. Fejfa
81. Érem
82. Gázolaj
83. Gázló
84. Cimbalom
85/a. Saláta
85/b. Tűz
86. Szeg
87. Fogassüllő   
88. Fogda    
89. Bárd
90. Erdősáv   
91. Csőnadrág   
92. Kofa
93. Dinamó   
94. Bob   
95. Dublőr
96. Kerékvető kő  
97. Birtok   
98. Cica
99. Betű   
100. Harcsa    
101. Bádog
102. Balaton   
103. Eminens   
104. Fogat
105. Fogó   
106. Kosár   
107. Csillag
108. Csirke   
109. Korlát   
110. Korpa
111. Korsó   
112. Koporsó   
113. Bazalt
114. Ebihal   
115. Dzsúz   
116. Kék
117. Kémény   
118. Gyászkiséret  
119. Feketekávé
120. Dákó   
121. Nyomda   



209. Család
210. Dzsip   
211. Gomb    
212. Satu
213. Katona    
214. Automata   
215. Avar
216/a. Szánkó   
216/b. Tölcsér   
217. Seb
218. Barlang   
219. Bárd    
220. Barakk
221. Bél   
222. Bárca    
223. Bérlő
224. Beton    
225. Bognár    
226. Bélyeg
227. Amerika   
228. Bogáncs    
229. Bodza
230. Betlehem   
231. Cikória    
232. Bódé
233. Barack   
234. Bélgáz    
235. Bélés
236. Citrom    
237. Abrak    
238. Elixír
239. Citadella    
240. Csatár   
241. Farönk
242. Csótány   
243. Csuka    
244. Dúc
245. Gyík   
246. Gyilkos   
247. Csonthéj
248. Arab   
249. Fog    
250. Harisnya
251. Fenyő   
252. Kupa    

167. Kerék
168. Erdő   
169. Dzseki   
170. Hagyma
171. Kert   
172. Dzsem    
173. Gatya
174. Kenyér   
175. Ikon   
176. Halott
177. Bögre   
178/a. Dévérkeszeg   
178/b. Vanilia
179/a. Sivatag   
179/b. Talicska   
180. Borjú
181. Napraforgó  
182. Cölöp   
183. Cipó
184. Ceruza   
185. Domb   
186. Drót
187. Ebéd   
188. Bástya    
189. Batár
190. Csavargó   
191. Daru    
192. Komód
193. Derelye   
194. Derékszög  
195. Bajnok
196. Szív   
197. Pap   
198. Autó
199/a. Bendő   
199/b. Vagon    
200. Ökör
201. Bagó   
202. Béres   
203. Béklyó
204. Bíró   
205. Óra    
206. Csali
207. Csalán    
208. Csalamádé   



298. Cinege
299. Csecsemő  
300. Erényöv   
301. Fácán
302/a. Csatorna  
302/b. Zongora  
303. Lavina
304. Férj   
305/a. Dzsóker  
305/b. Tölgy
306. Szalma   
307. Szarka    
308. Alumínium
309. Bazilika   
310. Befőtt    
311. Paradicsom
312. Nyakőrv   
313. Bogrács, Szín  
314. Bungaló
315. Nyál   
316. Bűvész    
317. Bükk
318. Büfé   
319. Orgona   
320. Cirkáló
321. Medence   
322. Matador   
323. Mankó
324. Malter   
325. Citrompótló  
326. Cukorrépa
327. Cukorka   
328. Csokoládé  
329. Dunyha
330. Csipkebogyó  
331. Kulcs   
332. Kísértet
333. Kavics   
334. Jácint    
335. Gladiátor
336. Gitár   
337. Gyémánt   
338. Fotel
339. Hálózsák   
340. Gyógyszer  

253. Cefre
254. Bocskor   
255. Cigaretta   
256. Cukrász
257. Citromnyomó  
258. Csáp   
259. Csajka
260. Csákó   
261. Csarnok   
262. Létra
263. Csikó   
264. Libegő   
265. Csuhé
266. Dalia   
267. Dajka   
268. Daganat
269. Dagály   
270. Dagadó   
271. Csűr
272./ Dohány   
273. Csülök   
274. Citera
275. Liszt   
276. Hal   
277. Dodzsem
278. Dob   
279. Dívány    
280. Diszkosz
281. Harkály   
282. Homok   
283. Dzsessz
284. Hús   
285. Gyomor   
286. Fejőszék
287. Fapapucs   
288. Enyv   
289. Fogas
290. Csődőr   
291. Gőz    
292. Flaszter
293. Csőgörény  
294. Csendőr   
295. Film
296. Istráng    
297. Élelem   



383. Dohánygyár
384. Petrezselyem  
385. Csont   
386. Dobermann
387. Gumi   
388. Csónak   
389. Éjjeliszekrény
390. Levél   
391. Dohányfüst  
392. Egyetem
393. Gyöngytyúk  
394. Kukorica   
395. Kincs
396. Ejtőernyő  
397. Hattyú   
398. Emelő
399. Gyertya   
400. Emelvény, Kaka  
401. Gulya
402. Elvtárs, elvtársnő 
403. Előszoba   
404. Építész
405. Érc   
406. Gombóc   
407. Erdész
408. Farkas   
409. Szoknya    
410.Fokos
411. Széna   
412. Frézia   
413. Szén
414. Szakáll   
415. Rák, vagy ételhordó 
416. Reszelő
417. Repülőgép  
418. Bárka   
419. Rekettye
420. Pénz   
421. Barka, piac, Szövet 
422. Cég
423. Oázis   
424. Néger   
425. Csorda
426. Köpeny   
427. Fagylalt   

341. Gabona
342. Füst   
343. Föveny   
344. Disznó
345. Felvonó   
346. Ciklámen   
347. Fasírozott
348. Cső   
349. Fánk   
350. Kötény
351. Forrás   
352. Jaguár   
353. Szalonna, Padló
354. Daráló   
355. Fogoly   
356. Folyosó
357. Dáma   
358. Damil   
359. Eper
360/a. Furulya   
360/b. Villa   
361. Fándli
362. Dallam   
363.Gipsz   
364. Nyír
365. Erkély   
366/a. Festék   
366/b. Üveg
367. Ballon   
368. Bánya    
369. Beteg
370/a. Fokhagyma  
370/b. Tű   
371. Bambusz
372. Bandita   
373. Barázda   
374. Bárány
375. Bár   
376. Boróka   
377. Bank
378. Banda   
379. Cumisüveg  
380. Cumi
381. Lila   
382. Duda   



470. Konyak
471. Kereszt   
472. Kígyó   
473. Elefánt
474. Istálló   
475/a. Ház   
475/ b. Vödör
476. Égbolt   
477. Hegedű   
478/a. Hokedli
478/b. Zacskó   
479. Horgony   
480. Fegyver
481. Pléd   
482./a. Ragasztó  
482/b. Tányér
482/c. Torta    
482/d. Vágány   
482/c. Tökmag
483. Radír   
484. Por   
485. Pásztor
486. Paraszt   
487. Páva    
488. Piskóta
489. Antenna   
490. Ápoló   
491. Bambi
492. Apa   
493. Anya   
494. Angyal
495. Ananász   
496. Ponty   
497. Asszony
498. Bimbó   
499. Ampulla   
500. Bumeráng
501. Birs   
502. Bunda   
503. Briliáns
504. Nyírfa   
505. Nyereg   
506. Holló
507. Mérleg   
508. Nap   

428.Csúcs
429. Kefe   
430. Kecske   
431. Eke, vagy Rács
432. Gödör   
433. Gorilla   
434/a. Fiók
434/b. Zakó   
435. Füge   
436. Szamár
437. Rekamié   
438. Pisztoly, vagy jelvény 
439. Ponyva
440. Csárda   
441. Lepke   
442. Kotta
443. Krokodil   
444. Félsziget   
445.Liliom
446. Faforgács  
447. Iszap   
448. Fedő
449/a. Hold   
449/b.Vitorlás   
449/c.Tea
450. Sárkány   
451. Ravatal   
452. Pólya
453. Paprika   
454. Balett   
455. Baleset
456. Bába   
457. Bakelit   
458. Bak
459. Buzogány  
460. Burgonya  
461.Bunkó, Kárpit
462. Bunker   
463. Olaj   
464. Nyúl
465. Cápa   
466. Csillag   
467. Puszta
468. Labda   
469. Kutya   



553. Csésze
554. Cséza   
555. Csigavonal  
556. Csiga
557. Csille   
558. Csillár   
559. Denevér
560. Demizson  
561. Delikát   
562. Delfin
563. Dekoltázs  
564. Délibáb   
565. Detektív
566. Diagram   
567. Diavetítő   
568. Kupola
569. Doktor   
570. Hinta   
571. Fazék
572. Fül   
573/a. Ezüst   
573/b. Szúnyog
574/a. Fidibusz  
574/b. Veréb   
575. Koszorú, vagy Gát
576. Diploma   
577. Dózer   
578. Ecset
579. Szarvasmarha  
580. Éjszaka   
581. Szobor
582. Posta   
583. Szögesdrót  
584. Párna
585. Ablak, vagy Ganéj 
586. Bizonylat   
587. Áfonya
588. Adóhivatal  
589. Áthidaló   
590. Adminisztrátor
591. Bélyegző   
592. Afrika, vagy Genny 
593. Birka
594. Atlasz   
595. Átok   

509. Csapágy
510. Likőr   
511. Cserje   
512. Ló
513. Könyv   
514. Csikló   
515. Lábas
516. Logarléc   
517. Kurva   
518. Lépcső
519. Jég   
520. Kasza    
521. Koldus
522. Csomó   
523. Golyó   
524. Hangya, vagy Tető
525. Kifli   
526. Kéz   
527. Harckocsi
528. Higany   
529. Hörcsög   
530. Retek, Hátizsák
531/a. Pecsétgyűrű   
531/b. Tücsök   
532. Pizsama
533. Buborék   
534. Bugyi   
535. Cirkusz
536. Lencse   
537. Padlás, Parketta  
538. Fa
539. Derítő   
540. Bohóc   
541. Dezodor
542. Gránát   
543. Franciaágy  
544. Csatorna
545. Csimbók   
546. Bérgyilkos  
547. Cipzár
548. Madár   
549. Cseresznye  
550. Cserépkályha                                                                             
551. Cserép   
552. Cserebogár  



637. Ékkő
638. Inga   
639. Díszterem, Gesztenye  
640. Diák
641. Hímvesző  
642. Piramis   
643. Ikra
644. Dézsa   
645. Karfiol   
646. Kakukk
647. Ballada   
648. Kard   
649. Budoár
650. Jegenye   
651. Polc   
652. Édesség
653. Karó   
654. Loggia   
655. Kőműves
656. Konkoly   
657. Csizmahúzó  
658. Ékírás
659. Kikerics   
660. Macska   
661. Kabát
662. Lajhár   
663. Lepedő   
664. Pipa
665. Rendőr   
666. Bonbon   
667. Báró
668. Egér   
669. Faló   
670. Kocka
671. Főnök   
672. Édesvíz   
673. Szappan
674. Láb   
675.Császárkörte  
676. Csája
677/a. Medve   
677/b. Zöldség  
678. Embléma
679. Sapka   
680. Sál   

596. Atom
597. Bicepsz, Folyondár 
598. Bizsu   
599. Bika, vagy Haj
600. Biblia   
601. Bolygó   
602. Bögöly
603. Billog   
604. Betyár, vagy Fű  
605. Bödön
606. Öböl   
607. Boy, vagy Fóka  
608. Bóvli
609. Bot   
610. Boszorkány  
611. Borz
612. Bors   
613. Céda, vagy Gepárd 
614. Pacsirta
615. Cecelégy   
616. Pad   
617.Centrifuga
618. Málna, vagy Gida 
619. Cipő   
620. Narancs, Sparhelt
621. Nadrág   
622. Nád   
623. Muskátli
624. Mocsár   
625. Mirelit   
626/a. Pók
626/b. Tojás   
626/c. Tükör   
626/d. Vak
626/e. Vályog   
627.Szőlő   
628. Szőnyeg
629. Evező   
630. Fürdőszoba, Bolt, üzlet  
631. Freskó, Tapéta
632. Fészek   
633. Étlap   
634. Csipa
635. Egres   
636. Horog   



721. Szekrény
722. Persely   
723. Rum   
724. Szekér
725. Ajtó   
726. Pipacs   
727. Patkány
728. Alpinista   
729. Baba   
730. Babona
731. Ásó   
732. Arany   
733. Bab
734. Báb   
735. Brosúra   
736. Orrszarvú
737. Cickány   
738. Cár   
739. Lámpa
740. Láda   
741. Lakás   
742. Ellipszis
743. Lapát   
744. Kompót   
745/a. Hamu
745/b. Trágya   
746. Dominó   
747. Dongó
748. Szandál   
749. Étcsokoládé  
750. Strucc
751. Pálinka   
752. Szendvics  
753. Acél
754. Ausztrál   
755. Bicska   
756. Biliárd
757/a. Bilincs   
757/b. Út   
758. Dokk
759. Dohánypajta  
760. Fodrász   
761. Borostyán
762. Rizs   
763. Fej   

681.Sátor
682. Hegy   
683. Csíra   
684/a. Malom
684/b. Táska   
685/a Szarv   
685/b. Vaj
685/c. Zsák   
686/a. Emlék   
686/b. Villám
687/a. Blokkoló óra  
687/b. Zsemle   
688. Bestia
689. Gyöngy   
690. Golf   
691. Papucs
692. Petróleum  
693. Billentyű   
694. Álom
695. Jázmin   
696. Faláb   
697. Épület
698. Béres   
699. Cilinder   
700. Gyalogösvény
701. Gólya   
702. Embrió   
703. Dara
704. Élőhalott   
705. Emésztőgödör   
706. Ernyő
707. Bálna   
708. Emu   
709. Ementáli
710. Funerátor   
711. Fűrész   
712. Rubin
713. Párkány   
714. Fék   
715. Köröm
716. Tanya   
717. Pálmafa   
718. Szemét
719. Rúzs   
720. Személyautó  



807. Celofán
808. Cékla   
809. Cipész    
810. Csáklya
811. Csempe   
812. Csipi-csóka  
813. Mag
814. Lánc   
815 Légy   
816. Lapu
817/a. Diktátor  
817/b. Vár   
817/c. Tuja
818. Alföld   
819. Színház   
820. Alap
821. Ágytakaró  
822. Boksa   
823. Bőr
824. Börtön   
825. Gyermekkocsi  
826. Fagyöngy
827. Abroncs   
828. Galagonya  
829. Flitter
830. Szigony   
831. Feleség   
832. Sajt
833. Gyapjú   
834. Csengő   
835. Galamb
836/a. Bolondokháza  
836/b. Zsalugáter  
837. Bibircsók
838. Bölcső, Franciakulcs 
839. Mellbimbó  
840. Nápolyi
841. Patak   
842. Bogár   
843. Boglya
844. Ciklon   
845. Oroszlán   
846. Deszka
846. Naspolya   
847. Makk   

764. Epe
765. Fátyol   
766. Pohár   
767. Csokor
768. Csiríz   
769. Colstok   
770. Kormány
771. Nyár   
772. Hentes   
773. Bálvány
774. Bakter   
775. Ciszterna   
776. Kő
777. Kotlós   
778. Kosztüm   
779. Karalábé
780. Dűlő   
781. Eső   
782/a. Cókmók
782/b. Toll   
783. Gondola   
784/a. Cincér
784/b. Tégla   
785/a. Sakk   
785/b. Virág
786. Sonka   
787. Rőzse   
788. Ácskapocs
789. Ágy   
790. Adás-vevés  
791. Agár
792. Állomás   
793. Albinó   
795. Akol
796. Akna   
797. Bója   
798. Aligátor
799. Állat   
800. Akasztófa  
801. Ágyú
802. Brácsa   
803. Bérenc   
804. Bronz
805. Bölény   
806. Cérna   



888. Cédrus
889. Kopjafa   
890. Csiga   
891. Csíbor
892. Csibe   
893. Csúzli   
894. Diafilm
895. Hajó   
896. Földművelő  
897. Fonál
898. Kacsa   
899/a. Alma   
899/b. Zsír
899/c. Vizelet   
899/d. Tyúk   
900/a. Rózsa
900/b. Váza    
900/c. Víziló   
900/d. Vihar
900/e. Vatta   
901. Szem   
902/a. Pumi
902/b. Vad   
902/c. Vászonlepedő  
903. Szita
904. Róka   
905. Pióca   
906. Aszfalt
907. Platán   
908. Pulyka   
909. Papír
910. Bíróság   
911. Bál   
912. Boka
913. Bokor   
914. Asztal   
915. Bendzsó
916. Bérc   
917. Bojler   
918. Borbély
919. Bőrönd   
920. Bor   
921. Bricska
922. Búzavirág  
923. Borona   

848. Növény
849. Nyakkendő  
850. Civis   
851. Cukor
852. Csacsi   
853. Csapda   
854. Íj
855. Csomag   
856. Csóró   
857. Kút
858. Glória   
859. Dugóhúzó  
860. Egyház
861. Grog   
862. Gyár   
863.Gyomorsav
864. Háló   
865/a. Meggy   
865/b. Tulipán
866. Farok   
867. Hányadék  
868. Férfi
869. Szemüveg  
870. Fakír   
871/a. Álarc
871/b. Ürge   
871/c. Temető   
872. Redőny
873/a. Dűzni   
873/b. Tej   
874. Sarló
875. Fekália   
876. Hotel   
877. Hó
878. Faggyú   
879. Fenék   
880. Forgács
881. Fésű   
882. Folyó   
883. Gáz
884/a. Kerékpár  
884/b. Uborka   
885. Bomba
886. Cigány   
887. Cowboly   



969. Drazsé
970. Dög   
971. Dugvány   
972. Fecskendő
973. Dog   
974. Dúvad   
975. Durábel
976. Gyökér   
977. Káposzta   
978. Dugattyú
979. Dugó   
980. Előlap   
981. Kanál
982. Duzzasztógát  
983. Fejsze   
984. Gallér
985. Kés   
986. Dűne   
987. Galéria
988. Grillázs   
989. Kaloda   
990. Kalap
991. Gyűrű   
992. Fekély   
993. Fakutya
994. Kentaur   
995. Harang   
996. Fűzfa
997. Felhő   
998. Félcipő   
999.Giliszta

924. Boríték
925. Aranyér   
926. Búza   
927. Mák
928. Bugyogó   
929. Búvár   
930. Öltöny
931. Matróz   
932. Cement   
933. Bútor
934. Csárdás   
935. Cséphadaró  
936. Búgócsiga
937. Busz   
938. Majom   
939. Murva
940. Csat   
941. Cséplőgép  
942. Csepürágó
943. Cseppkő   
944. Malac   
945. Obeliszk
946. Lekvár   
947. Méh   
948. Csóka
949. Csenkesz   
950. Csillag   
951. Csöröge
952. Csizma   
953. Csipke   
954. Csörlő
955. Csusza   
956. Csutka   
957. Drapéria
958. Kötél   
959. Csúszda   
960. Datolya
961. Csuklya   
962. Darázs   
963. Dörzsölőpapír                                                                     
964. Gyufa   
965. Deficit   
966. Dékány
967. Duda   
968. Ék   
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