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POLKU 26
SALAISUUKSIEN PILARI

Paholainen ei tarkoita pahuu/a tai pimeyden voimaa, vaan sitä, e/ä epäkoh7en ja
vaikeuksien kau/a on mahdollista saada syvällistä viisau/a. Pukinkasvoisella paholaisella on
lepakon siivet, ihmisen rintakehä, karvainen alaruumis sekä linnunjalat, jotka puristavat
suorakaiteenmuotoista salaisuuksienpilaria. Paholaisen oikea käsi terveh7i taivaita ja samalla
vasemmassa alaspäin olevassa kädessä on tuhonsoihtu. Lukitun salaisuuksien pilarin
vieressä seisoo kaksi sarvipäistä ja hännällistä ihmishahmoa, toinen mies ja toinen nainen.
Ihmishahmot ovat ketjuilla kiinni salaisuuksienpilarissa, aivan kuten ihmismieli on vangi/una
aineelliseen maailmaan, kunnes se on valmis siirtymään eteenpäin. Paholaisen energia on
karismaa=nen ja sen äly on vertaansa vailla, varsinkin kun on kysymys illuusion luomisesta.
Sokea usko omaan voimaan voi kääntyä itseään vastaan, vahva usko voi johda/aa ihmisen
harhaan, kuin myös pelastukseen. Älyllä voi hajo/aa ja hallita, sen avulla voi hurmata
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kuuliansa, mu/a miten voit olla varma, siitä mikä on todella sinulle hyväksi. Polun 26
arvoitus lii/yy materiaalisen maailman illuusion murtamiseen. Omien uskomuksien ja
ajatuksien tarkastelu paljastaa niiden takana olevan hulluuden. Illuusion murtuminen johtaa
jumalalliseen nauruun, joka vapau/aa ihmisen kaikesta kärsimyksestä.
Kirjain Ajin liitetään silmään ja näkemiseen, mys7ikassa näkemykseen
sekä sisäiseen 7etoon, jotka ovat elämänpuun rakennusaineita (kirjain
aloi/aa hepreankielisensanan Aytz Chaim = elämänpuu). Sanotaan, e/ä
kauneus on katsojan silmässä, mikä tarkoi/aa syvällisemmin sitä, e/ä
ensin on opi/ava näkemään kauneu/a, ennen kuin se avautuu
ihmismielelle. Tämä prosessi edelly/ää omista käsityksistä ja
uskomuksista luopumista, mikä saa/aa olla joskus hyvinkin raskasta. Kun
asiaa katsotaan toisesta näkemisen näkökulmasta, ensin tarvitaan visio,
visio kauneudesta ja rakkaudesta, jo/a ne voisivat avautua
elämässämme.
Astrologiassa polku liite/ään Kauriiseen, symboloi kiteytymistä,
paljastumista. Joissakin tulkinnoissa Kaurista pidetään
monimutkaisena luoneena, sisäänpäin kääntynyt mu/a omalla
tavallaan arvoituksellinen ja itsepäinen. Usein hän pysy/elee
syrjässä, väl/ää yhteydeno/oa ja kiintymyksenilmaisuja.
Väri on musta, jalokivi on musta 7man=, kasvit ovat hamppu and
ohdake.
Eläimet ovat aasi ja vuohi.
Maaginen ase on lamppu, parfyymi on
myski, jumalhahmot ovat Pan ja Set.

MEDITAATIO:
Rajoituksien laaksosta huudan nimeäsi, oi kauneus, oi viisaus, oi valo. Valaise
pimeää polkuani, jo/a löytäisin perille kauneuden ja rakkauden valtakuntaan. Sinä
sielussani ala7 paistava valo, kutsun sinua, loista valoasi ja viisau/asi minulle, jo/a
voin luopua hulluudestani, hulluudesta, joka sitoo minut pimeyteen. Valaise
sydämeni, jo/a voin murtaa kahleeni, anna sieluni vapautua, jo/a voin palata
luoksesi kirkkauteen.

Elämänpuu, Maailmankaikkeus, sivu 2

