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Kiitos niistä vaikeuksista, joiden avulla minusta on tullut vahva. Jos minun pitää
luopua kaikesta, olen siihen valmis. Olen valmis irtautumaan kaikesta
aineellisesta kuin myös aineettomastakin, olkoon vapauteni täydellinen.
Rakastan kaikkea ja siksi olen valmis siitä luopumaan. En pelkää tuhoa, enkä
kuolemaa, sillä minun sisälläni on tulen voima, joka puhdistaa ja vapauttaa.
Olen oppinut tuntemaan itseni ja tiedän, että minussa on niin hyvä kuin myös
paha, tiedän että osaan rakentaa ja tuhota, rakastaa ja hylätä, kukkia ja kuihtua
sekä erityisesti tiedän sen, että osaan elää ja kuolla. En ole persoonallisuuteni
ja näin kun asian ymmärrän, olen tasapainossa, siis valmis elämään.
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Palava torni heijastuu synkkää yötaivasta vasten. Taivaalta tuleva
salama iskee torniin, syösten sen asukkaat alas. Salaman isku
pudottaa myös tornin päässä olevan kruunun pois paikoiltaan. Torni
symboloi vanhojen rakenteiden sortumista ja uuden ajan alkua.
Maallisten arvojen murtuminen, mielessä olevien väärien
käsityksien tuhoutuminen, epätodelliset tunteet sekä kehossa
olevat sairaudet tuhoutuvat jumalallisen salamaniskun voimasta.
Muutos merkitsee uuden ajan alkua. Älä jätä käyttämättä tilaisuutta
hyväksi, ellet tartu hetkeen se saattaa mennä nopeasti ohi. Nopeat
muutokset ovat usein tarpeen ja niiden avulla meidän on
mahdollista uudistua, parantua ja parantaa. Jotta osaat toimia
oikein nopeasti muuttuvissa tilanteissa, sinun on oltava hyvin
tasapainossa ulkoisen ja sisäisen maailmasi kanssa.
Polku yhdistää viisauden luovuuteen. Tämä polku on ensimmäinen,
joka kulkee horisontaalisesti tasapainottaen kaksi keskusta, voiman
(Hod) ja luovuuden (Netsach). Sillä on suuri merkitys
persoonallisuuden tasapainottajana, kahden erilaisen voiman
yhdistäminen on kuin yhdistäisi tulen ja veden. Tässä kohtaamisesta
syntyy kuumaa höyryä, jonka avulla voi sulattaa jäätä. Polkua
kutsutaan myös kahden arkkienkelin kohtaamisen tieksi (Michael –
Gabriel), sanotaan, että totuus ei pala tulessakaan ja näin polku
avaakin mahdollisuuden arvioida ja tutkiskella totuutta.
Kirjain Pe liitetään suuhun ja sananvoimaan, jolla on
mahdollisuus kannustaa ja osoittaa kiitollisuuttaan
kanssa ihmisille. Suu voi myös puhua tyhjää tai
nalkuttaa, kyky puhua inspiroivasti on jalo taito, kun
taas toisen ihmisen häpäiseminen julkisesti on
tuhoamista. Kirjaimen käänteinen merkitys tulkitaan
voimana olla avaamatta suutaan väärässä paikassa,
hiljenemisen taito on kuin ovi rauhaan ja rakkauteen.
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Polun astrologinen yhteys on Mars planeettaan. Astrologiassa Mars
edustaa konkreettista toimintaa, joka voi sisältää sotaisuutta, riitaa
ja pelkoa. Toisaalta Marsin voima voidaan ymmärtää tasapainona,
johon henkisesti valveutuneen ihmisen tulisi pyrkiä. Sanotaan, että
sodan vastakohta ei ole rauha vaan sota, hyökkäyssotaa torjutaan
puolustussodalla ja rauhan voi saavuttaa se, joka osaa välttää
sodan.
Polun eläinsymbolit karhu ja susi, molemmat vahvoja petoeläimiä,
joilla on paljon voimaa. Polkua kuvataan ruusun punaisella värillä,
jalokivi on rubiini, rohdokset ovat absintti ja tuoksuruuta.
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