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En ole tästä maailmasta, olen lapsi kaukaisuudesta, suuresta tuntemattomasta.
Eräänä päivänä palaan kotiin, ymmärtäen tämän matkani perimmäisen
tarkoituksen. Siihen saakka pyhitän kehoni, tunteeni, älyni ja intuitiiviset kykyni
tämän suuren matkan tekemiseen. Olkoot aistini, tuntemukseni, ajatukseni ja
oivallukseni palvelemassa tätä tärkeää päämäärää. Minussa ei ole mitään, mikä
ei olisi lähtöisin valosta. Ymmärrän, että kaikki elämäni tapahtumat ovat osa
vuoropuhelua, jota minun on mahdollisuus käydä nyt sisäimpäni kanssa. Koko
olemukseni ja kaikki elämäni tapahtumat ovat pyhitettyjä paluumatkakseni
takaisin isäni kotiin.
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Tanssija on kietoutunut pelkkään huiviin, hänen ympärillään on
punottu köynnös, joka erottaa hänet neljästä maanpäällä olevasta
petoeläimestä, jotka symboloivat vettä (ihminen), maata (härkä),
tulta (leijona) sekä ilmaa (kotka). Nämä symbolit kuvaavat myös
ihmisen persoonallisuuden monimuotoisuutta; kykyä aistia, kykyä
tuntea, kykyä ajatella sekä intuitiota. Tanssija, joka on
kaksineuvoinen pitää molemmissa käsissään sauvoja, jotka
edustavat kahta toisilleen vastakohtaista asiaa: evoluutiota ja
involuutiota (evoluutioprosessi on tietoisuuden kohoamista
aineessa; involuutio kuvaa energian virtaa muotoon). Tanssijan jalat
ovat ristissä, kuvaten persoonallisuuden alempaa tasoa, kun taas
kädet laskeutuvat olkapäistä alaspäin, muodostaen kolmion, jonka
kärki osoittaa ylöspäin, kohti korkeampaa tietoisuutta. Näin
kuvainnollisesti taivas ja maa yhdistyvät ihmisen olemuksessa.
Korttina Maailmankaikkeus symboloi eheytymistä, sovittamista,
kosmista tietoutta ja valaistumista. Elä täydellistä elämää ja ilmaise
itseäsi kaikilla elämän tasoilla: kehollasi, mielelläsi ja tunteillasi.
Olemme nyt osa tätä maailmaa, ja tässä maailmassa meidän on
tarkoitus ilmentää itseämme, asettaa tavoitteita sekä uskaltaa
toimia ajatuksiemme mukaan. Syvällisemmin tarkasteltuna tämä
polku on matkaa aineellisesta maailmasta (Maailma) aineettomaan
maailmaan (Perusta), jossa voima ja tahto vaikuttavat elämään.
Aineellisuuteen yhdistyy vaistonvaraisuus, kyky muistaa kokemansa
ja kyky kehittyä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Eläin kehittyy
aistilliseksi ihmiseksi, joka oppii pitämään huolta itsestään ja
jälkeläisistään sekä puolustautumaan uhkia vastaan ja on tietoinen
omasta seksuaalisuudestaan. Elämän hallitseminen on haaste,
jonka toteutuminen edellyttää ihmiseltä kärsivällisyyttä,
mielenhallintaa sekä vakaata tahtoa sekä tasapainoa itsensä ja
ympäristönsä kanssa. Aistillisuus ja seksuaalisuus tuovat matkaan
lisää syvyyttä ja haastetta.
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Tulkinta hepreankielisestä kirjaimesta Tav, kertoo
siitä kuinka, aineellisessa maailmassa oppiminen
edellyttää sielun kiinnittymistä aineelliseen
maailmaan. Vaakatasossa oleva viiva kuvaa
dualistista maailmaa, jossa on hyvä ja paha,
positiivinen ja negatiivinen sekä oikea ja väärä
jne. Pystysuorassa oleva viiva kuvaa sitä
mahdollisuutta, joka sielulla on matkustaa
aineellisesta maailmasta aineettomaan maailmaan, sen mahdollisuutta
puhdistua, kohdata armo ja tulla yhdeksi. Kirjaimen numeerinen vaste
on 400 ja se kuvaa mahdollisuuksien paljoutta, jonka aineellinen
maailma tarjoaa kulkijalle.
Polun eläinsymboli on krokotiili, terävähampainen matelija, jolla on
kyltymätön ruokahalu ja joka tappaa syödäkseen. Krokotiilin uhkana on
kuitenkin tulla itse syödyksi. Kun kuljet tämän polun, sinulla on
mahdollisuus päästää irti ahneudesta sekä peloista, että joku voisi
tuhota sinut. Tietämättömyys ja tuhoaminen muuttuvat ymmärrykseksi ja
kyvyksi tehdä yhteistyötä muiden ihmisien kanssa.
Mystiikassa polku liitetään alkemiaan ja sitä kuvaava esine on sirppi.
Ihmisellä on mahdollisuus leikata elämän viljaa eli kerätä kokemuksia,
jotka muuttuvat ymmärryksesi ja viisaudeksi luoden pohjaa henkiselle
kehittymiselle.
Vapautumista materiasta liitetään Saturnukseen, jolla on paljon alistavaa
voimaa. Samaan vapautumiseen viittaa parfyymi, joka on frankincense
(olibaanihartsi), jota käytetään usein uskonnollisissa rituaaleissa ja jolla
sanotaan olevan puhdistavia vaikutuksia. Jalokivi on onyksi, joka on
mustaa kalsedonia ja jossa on valkoisia raitoja. Onyksia käytetään usein
koruissa, ja sitä sanotaan Leijonan onnenkiveksi. Kasvit ovat sypressi ja
paju. Tieteenmaailmassa polku liitetään alkemiaan, aineellisen
maailmasta vapautumiseen tarvitaan mystiikkaa ja taikaa. Polkuun liitetyt
jumalhahmot ovat Saturn, Prahma ja jumalattaret ovat Neftis ja Athena.
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