A főkönyvi számla (T), mint szimbólum
„A szimbólumokban való beszéd és kifejezési mód az emberi szellem történelem előtti
korszakába vezet vissza bennünket. Ha az ősi forma mélyére hatolunk, csodálkozással kell
látnunk, hogy az mennyivel pontosabb, tévedhetetlenebb közlés, mint a mai beszéd és írás.
Mint már említettük, abból az ősi időből azért nem maradtak ránk írott emlékek, mert nem az
általunk ismert írásmóddal jegyeztek fel, írtak és érintkeztek egymással az emberek. A
külvilággal való kapcsolataik és közléseik a mindent kifejező, élő képek útján bonyolódtak le,
amelyek a mondanivaló lényegét több síkon juttatták el hozzájuk. E sokszínű, gazdag
tartalom természetesen fölényben van az egysíkú írással és gondolkodással szemben. Ezért,
amikor magasabb értelmű, bonyolult gondolatsort kellett áttekinthetővé tenni, az okkult
tanítók mindig szívesen folyamodtak a szimbolikus írásmódhoz. Ebben a formában a dolgok
ezoterikus tartalma eltűnik ugyan az érzéketlen, éretlen, sötét agyvelők elől, de annál többet
árul el a képzett, fejlett intuíciójú tanítványnak. Az univerzális írásmód, melynek szimbolikus
hieroglifák a szavai, egyetemes törvényeken épül fel. Minden okkult eredetű hieroglifa
értelmét ki lehet bogozni, ha ismerjük a háromsíkú szimbólum ABC-t. Ezt az ABC-t más
szóval az "erővonalak tanának" nevezhetjük. A hieroglifák - legyenek akár képes ábrázolások,
mint az egyiptomiaknál, akár geometriai ábrák - vonalaik iránya és térbeli elosztása szerint
bizonyos tendenciákat rejtenek.”

A T betű

„A huszonkét betű… a kozmikus jelenségek huszonkét kulcsa, a láthatatlan világok huszonkét
kapuja. Eredete… visszanyúlik az ősi egyiptomi és az annál is régebbi, a mai anyagelvű
emberiség számára elveszett lemuriai és atlantiszi kultúra idejére.
A betűk akkor természetesen hieroglifák voltak mérhetetlen mélységű tartalommal töltött
pentagrammok, amelyeknek három síkon volt értelmük. Első formájukban nem a kauzálisan
gondolkodó, hanem a vizuálisan felismerő, intuícióval beleérző ember számára készültek…”

T
Ember, Isten

A T betű hármas jelentése

A kereszt:

Két erővonal találkozása, melynek során egy balról jobbra tartó és egy felülről lefelé haladó
erővonal metszi, két ellentétes törekvés köti, akadályozza egymást. Az élet alaptörvénye az
ellenpólusok állandó kölcsönös egymásra hatása. Ez a kölcsönhatás minden tapasztalás,
szenvedés, fejlődés forrása. A kereszt egyébként az érvénytelenítés, megsemmisítés jelképe
is. Gondoljunk csak az ismert szólásmondásra: "arra már keresztet vethet!" -, tehát útjára
enged valamit, lemond róla, elveszettnek tekinti…. A kereszt évezredek óta a messianizmus,
a megváltás szimbólumává vált az emberiség számára. Krisztus az emberiség szeme láttára
mutatta be a kereszt szörnyű és ugyanakkor felemelő misztériumát. A keresztet fel kell
emelni! Kínok véres verejtékével, roskasztó súlyát cipelve kell felhurcolni a Golgotára, hogy
testünket, a bűnöknek, a szenvedélyeknek és a halálnak ezt a rabszolgáját rajta
megfeszítsük. Mert csak a megfeszítés után következhet be a végső szabadulás: a

feltámadás!
A Tau:

Eredete ködbe vész. Már Egyiptom és Kaldea legrégibb emlékei között megtalálható. A
vízszintes felső vonal az eget szimbolizálja, a függőleges középvonal az ég kapcsolatát a
Földdel. A szimbólum értelme ez: "Az ég erői a Földre érkeznek és azt megtermékenyítik".
Egyiptomban a királyi halottak múmiamaszkja alá különféle talizmánok és amulettek közé
faragott T betűt helyeztek a papok. Ennek a jelképnek az értelme ez volt: az Út. A titkos
ösvény térképéül szolgált, amely az égből a Földre vezet, s amelyen át a lélek magasabb

régiókba juthat. Vagyis ezzel a jellel adták át az eltávozó léleknek a mennyei titkos út
kulcsát. A többi talizmánnak és amulettnek az volt a célja, hogy az alvilágon átutazó lélek
számára védelmet biztosítsanak az asztrálsík sötét erőivel szemben.

Az egyiptomi kereszt. Níluskulcs. Ankh.

A halottról és a halál misztériumáról szóló egyiptomi sírfeliratokon és domborműveken
rendszerint fellelhető a lélekmadár, csőrében ezzel a jellel. Az Ankh az élet szimbóluma, Izisz,
a Nagy Anya jelvénye. Az ő méhéből ömlik elő a megnyilvánult élet fényből és árnyból,
gyönyörből és kínból, mélységből és magasságból összegyúrt szövevénye, a látható és
láthatatlan természet. A lélekmadár az életet viszi szárnyán a magasba és a kulcsot, amely a
szabadulás kapuját nyitja. Az Ankh jelének alapja a Tau. A kör hozzáadása ezen a helyen
vagyis a legfelsőbb égi síkon, az isteni ideát, az eszmét, a mentálsíkon a végső magasságot,
a Harmadik Szemet jelenti. Az Ankh a kitárt karú embernek, Ádám Kadmonnak is ábrája. Az
egyiptomi ábrákon Izisz bal kezében tartja a Níluskulcsot, amelynek szárával az
emberiségnek mutatja az utat.”

