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Raig Mária Magdolna
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Szent Mihály  
JOBB kezében egy kehely, 
az élet vizével, 
ami magyarok hagyománya szerint
a holtat is feltámasztja. 
BAL kezében bot (nem kard!) van,
közvetítő Ég és Föld között. 

A különleges technikával készült 
8 nonfiguratív zománclemez a 

Szent korona pártáján 
az átható erőt szimbolizálja



Püthagorasz filozófiai iskolája 
(Kroton i.e. VI.sz)

• Előzmények:
• Az ókori Egyiptom, Mezopotámia, Kína és India matematikája hasonló 

(10-es alapú, mágikus megtapasztaláson alapuló, gyakorlati jellegű). 
• Az ókori görögök  (a héberek és az arabok is ) az egyjegyű számok leírásához az 

ábécéjük első 9 betűjét alkalmazták. Nyilván ismertek valamiféle minőségi, 
fogalmi hasonlóságot a hangok és a számok között.

• A természet és a társadalom változatlan örök törvényeit kutatták

• Az örök érvényű igazságokat a matematika, a csillagászat és a zene, 
illetve a hangok tanulmányozása révén szándékozták meghatározni.

• Hittek abban, hogy a világ lényege a szám, és 
a világot a számok törvényszerűségein keresztül lehet megismerni. 

• Az egyes számok valamilyen fogalomnak a jelképeivé váltak.
• 1, 2, 3, 4, 5 a világ gyökerét, illetve
• 1+2+3+4=10 alapon a 10-es a tökéletes világot, az istenséget jelentette.

• Később Platon ideáknak nevezi azokat az ősfogalmakat, 
amelyeket időtől és tértől független fogalmakat takarnak.

*Hallható hangok:
20 Hz- 16 kHz

*Infrahangok
*Ultrahangok

„VÉGTELEN” véges 
ideákba vetíthető



„IDEA” értelmezése szimbólumokkal
Be
tű

Szám Értelmezés Ro
vás

Hieroglifák Asztrológiai
szimbólum

Tarot Szent 
Korona

I 10 Isteni minta, ige birodalmának indítása 
Kapcsolat az egyjegyű számok és a 
többjegyű számok (hangkörök) között

i  

Föld

D 4 Struktúra képződést elősegítő erő: 
Darabok stabilitása a térben és időben
eredeti felosztás (törtszámok)

d 

Szaturnusz 

4 szent
4 életfa
4x4 lábú 

E 5 Bölcsesség lényegkiemelő ereje:
Semleges kötőhang, új egységet/elődöt 
hoz létre az erők egyesítése révén

e 

Merkúr

A 1 Olyan alapokhoz irányító kormányzó erő, 
mint az Atya alkotói akarata a 

Nap



Létezéselőtti struktúra a magyar hagyományban
Az asztrológiai szimbólumok is segítenek értelmezni az ősfogalmak tartalmát

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kepler-solar-system-1.png#/media/File:Kepler-solar-system-1.png
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TISZTA IDEÁK SZEMLÉLTETÉSE A BOLYGÓK MELLETT SZABÁLYOS TESTEKKEL

Eukleidész



Matematika kettészakadása,
szellemi fejlődés trendje

• Isiaac Newton (1643-1727) munkái
• 45 éves korában megjelent 

„Philosophie naturalis principia mathematica” c. 
• élete második felében „Nagy Mű” c. alkotása 

szintén a világ működéséről szól. 

• Az ideákon alapuló ősi gondolkodást már nem értették az emberek, 
ezért a matematikát ettől igyekeztek megtisztítani.

• Csupán a XX. században kezdtek foglalkozni a „Nagy Mű”. c alkotásának 
értelmezésével. 
Ma ezt tartják az aritmiológiáról szóló legjelentősebb könyvnek.

• Tudományosnak ma azt tartják, ami nem ezoterikus. 

Ősfogalmak, ideák
örök érvényű igazságok

(pl. számok, hangok)
analógiáján  alapuló

„EZOTERIKUS”
„METAFIZIKUS” 

módszerek
„Amint fenn, úgy lenn”

Ideáktól megfosztott, 
szakosodott 

materiális jellegű fogalmak
„TUDOMÁNYOS”

tapasztaláson, logikai 
bizonyíthatóságon alapuló

Ezoterikus: Rejtett (tudás, módszer, 
eljárás, gondolkodás), ami csak 
különleges képességekkel vagy 

érdeklődéssel hozzáférhető.

Szkíta táltosok tudása



Ezoterikus gondolkodás két kiemelt módszere

• Az „ideákat” számok szimbolizálják. 

• Ezáltal a számok minőségi tartalommal 
bírnak 

• A számokkal végzett numerikus 
műveletek (összeadások, szorzások) 
eredményeinek tartalmai kapcsolatban 
állnak azoknak a számoknak a minőségi 
tartalmával, amelyekkel a műveletet 
végeztük. 

• Minden szám visszavetíthető egy ideára
• (számjegyek összegzése mindaddig, míg 

egyjegyű számot kapunk)

• Egy szám numerikus jellemzői 
elvezetnek az adott szám fogalmi 
értékének megismeréséhez

Numerológia

• Minden szám (azaz, időtlen idea) 
tartalma analógiába állítható egy 
betű, vagy betűkombináció 
tartalmával.

• Ezáltal a számok hasonló numerikus 
jellemzői rávilágítanak a hangok 
minőségi tartalmai közötti 
kapcsolatokra. 

• Ennek értelmezésében igen sokat 
segítenek a rovásjelek között 
felismerhető egymásból építkezések.

Aritmiológia



Számok és írásjelek 
ősfogalmakat jelölnek



Számok minőségi tartalma 
tükröződik a magyar nyelvben

• Képes Krónikában Szkítiának 108 kerülete van, 
• „mert 108 nemzetsége van Magyarországnak, nem több”, 
• Szkitia „ három országra oszlik...a 108 tartománya van, 
• ezeken Hunor és Magor 108 fia osztozott ama 108 nemzettség okán”
• „Sittyaország hossza 360 mérföld”. 

360 dekádjai: 36, 72, 108, 144, 180, 216, 252, 288, 324, 360 (=3x4x5x6)
Innen eredhet, hogy Isten hat nap alatt teremtette a világot és a hetediken megpihent

Teljes kerek világnak része a csillagos ég, amelyet 360 fokra osztottak. 
Mivel 360/3=12, gyakorlati okokból az eget 12 részre tagolták → TUCAT

• Szólások:
• Egy, titok; kettő, tanács; három, istenadta széles világ.
• Egyet mondok, kettő lesz belőle, minden botnak kettő a vége
• Három a magyar igazság
• Ötöl, hatol? Nem jut ötről hatra. Hat ökörrel sem lehet elhúzni.
• Hét ördög, hét szilvás nemes, hét országra szóló, hétalvó, hétfejű sárkány
• Megbánta, mint az eb, mely egyszerre kilencet fiadzott.
• Egy bolond tízet (százat) csinál

• HÉT HONFOGALÓ TÖRZS



Nem jut 5-ről 6-ra = nem képes dönteni

A bölcsesség lényegkiemelő ereje:
„E” Semleges kötőhang, mely egy új egységet/elődöt
hoz létre az erők egyesítése révén.

5-ös szám és az  „E” hang analógiája, 
és mint idea szimbólumai

„E” rovásjele  azt jelzi, hogy az egységből kiválasztásra 
került részleteket összevonja, amelyek középre 
irányítva egy új pontban találkoznak. 
A rovásjel folyamaton belüli dolgokat összeköti. 

6-os szám és az  „U” hang analógiája, 
és mint idea szimbólumai



Utóhatásaként fellépő erő, ami egy új utat nyit meg, 
a szeretettel meghozott döntés utódjaként

„U” rovásjele: 6 vonalból áll. 
A befelé hajlás utal a döntésre, amelyet a beszűkülő 
lehetőségek készítenek elő, ahonnan új utak nyílnak meg. 
Az Atya zománckép struktúrájában is tükröződik.



6 madár 
a Szent

koronán

Pantokrátor kezében lévő könyvön az 5. jel a 
kiemelést, az egységbehozást szimbolizálja



Teremtéstörténet a rovásjelekkel és hieroglifákkal
• Amikor a sötét semmi sugároz (S hang, rovás jele:s)

• Lesz egy belső pont (B hang, rovásjele: b),

• Ahol a teljességen belül (szimbóluma:⃝ ) 

• Önmaga, vagyis az égi teljesség által (N hang: rovásjele:n)

• Kigyullad a fény (F hang, rovásjele:f ), ami a figyelmet magára irányítja.

• Akkor ott lesz a TE (T hang, rovásjele:t ), a tágulás kezdete,

• Ami visszatükröződve „ruhát” kap (R hang, rovásjele:r),
és létrejön a TÉR. 

• TE tükre az anyagi világban a  TŐ (Ő hang, rovásjele:    ), 
ahonnan az elágazások értelmezhetők (egység tagozódik).

• A K hang rovásjele: k, az S hang rovás jele megduplázva, ami KER_ET_ET 
ad a földi világnak, amelynek végén a T hang jelzi a tér tágulását.

• A világunk (V hang rovásjele:      ) végén a visszairányító erő 
a K hanghoz irányítva biztosítja a ciklikus fejlődést. Benne a sugárzás iránya 
fordított, és két vége zárt, jelezvén, hogy csak egy szakaszról van szó.

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A1jl:%C3%96_(rov%C3%A1sbet%C5%B1)_JB.svg&filetimestamp=20110905164553


Magyar mondák szimbólumai 
ősfogalmakat takarnak



Függőségi értelmezés:
Tudatalatti modellezés

• TERMÉSZET olyan mint egy tankönyv, 
megtapasztalása segít értelmezni 
a hangokat, a színeket, a számokat, azaz a világot.

• Végtelen világok megtapasztalásait 
a tudat hangokhoz, számokhoz kötötte.

• Analógia alakult ki a hangok és számok között → 
világ megismerése a képekhez kötött számok és hangok révén lehetséges

• A tudat mindent csak valaminek a viszonylatában képes értelmezni

• Ősfogalmak kialakulása során 
a viszonyrendszert a megtapasztalható világok szolgáltatták:
• Időtől és tértől független égi erők → istenek, Felső világ, Ideák világa (Bolygók)
• Környező természet ciklikusan megújuló területei → Képzetek világa (Állatöv)
• A tudat működését elősegítő erők → Alvilág, Szellemiség birodalma (Trigramok)

• Értelmezést szimbólumok (írásjelek, asztrológiai jelek..stb.), modellek segítik.



Ókori képi modellezésre  egy példa

8: a hatalmas 
átalakító erő



Csigolya ábra

Ízületi nyúlványok: Í hang, Á hang

Harántnyúlványok: 
égi erők: A-B, G-D, E, U-Z, H-T 
szellemi erők: É, C, KH, ZS, CS, J, SZ, GY, P, NY

Csigolyatest: A földi világunk
K: keretek kijelölése
L: lélek ereje
M: megjelenés az új ruhában
N: égi segítség a fennmaradáshoz
Ö: anyagi jellemzők uralkodása

(„ördögi ösztönök”)

O: Otthonra lelés
F: figyelem irányítása, 

fókuszba helyezés  (felszín)
Ű: háttér ügyek ereje (felszín alatt)
S: Sávban sugárzása a sikernek
R: Külvilág ítélete („rárakott ruha”)

Tövisnyúlvány: TY-LY bezárja a kört

Csigolyalyuk: 
V hang 

(„velő”)



Harántnyúlványok hangkörei 
eltérő struktúrát alkotnak

Kiemelt szám az 5-ös
Egymás mellettiek 
szerves egységben 

működnek Ókori kínai számok fogalmakat jelöltek

Kiemelt a 23 és 32
közte 

veremszerkezetben
összeg 55



Hogyan jött létre a Csigolya-ábra?
• Nem tetszett egy numerológiai könyv, és játékból magam akartam 

„meghatározni” a betűk fogalmi értékét.

• Kigyűjtöttem szótárból minden betűhöz az egyszerű magyar szavakat.

• Az elől hangsúlyozásra alapozva kerestem a közös induló tartalmakat.

• Megfogalmazásban először az asztrológiai ismereteim segítettek.

• Majd részben ellenőrzésként, tartalmak kikristályosítása használtam
• Tarot kártya szimbólumait (héber ábécé megrajzolva)
• Biblia teremtéstörténeteit
• Egyiptomi hieroglif jeleket
• Kínai asztrológiát
• Fizikai és általában természettudományi ismereteimet
• Aritmiológia módszertanát
• Nem utolsó sorban a rovásjelek között felismert formai kapcsolatokat,

és a magyar szólásokat, népi hagyományokat értelmeztem

• A dolgok valódi természete bár nem jelenik meg a „felszínükön”, 
azonban hozzájuthatunk, megismerhetjük, amennyiben 
egy „magasabb szintű rendszerbe” helyezve 
keressük létezésének helyét és okát.
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A metafizika 
mint filozófiai rendszer olyan 
szellemi princípiumból indul, 

ami a létező világ felett áll, 
az érzékszerveink számára 

hozzáférhetetlen, 
csak spekulatív módon,

az absztrakt logika révén 
ismerhető meg.

Pláton Akadémiájának vezetője, 
Knidoszi Eudoxosz azt szerette 

volna elérni, hogy a 
szkíta mágusok tanításai a 

legnemesebb és leghasznosabb 
filozófiai iskolának ismerjék el. 

Platón gyakran emlegette, hogy 
mind ő, mind Püthagorasz a 

legjobb és legnemesebb tanaikat 
a szkíta mágusoktól tanulták.



„F” hang a fókuszban, fordulat a falnál



Köszönöm

https://www.facebook.com
/Maria.Magdolna.Raig/?ref
=settings

https://www.facebook.com/Maria.Magdolna.Raig/?ref=settings


„S”


