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Mit nevezünk EGY hangnak?

• A hangok közötti átmenetek összemosódnak:
NG, DZ, DZS, CH, KH ……
TJ>TY, DJ >GY, NJ >NY, TS >CS, TH >SZ, PH >F ….

• A kiejtés alapján is sok hang rokonságba állítható
B-P, G-K, V-F....

• A csecsemők hangskálája még széles, 
ami beszűkül kb. a második év végére a kapott mintákhoz igazodva.

A tudat azt határozza meg, mit ért egyetlen hangon, 
azaz minek a jelentését rögzíti egy írásjellel



A hangok jelentése független a tudattól

• Ahogy a matematikai 
törvényszerűségek létezése is 
független az emberi tudattól, 
ez igaz a hangok jelentésére is

• A tudat csak felismeri a hangok 
jelentését, nem maga alkotta meg a 
hangok rendszerét

• A hangok rendszerének az 
analógiák elvének alapján 
harmóniában kell állnia a világunk 
működési rendszerével, 
ezáltal lesz képes annak leírására, 
azaz a kommunikációra.

FIBONACCI spirál:
Matematika szabályai a tudattól függetlenül 

érvényesülnek a természetben



A hangok rendszere 
a 34 rovásjelünk alapján

Az alvilág 
szimbóluma a szellemiség 
birodalmának, 
ami a TUDATOS fejlődés 
eredménye

A középső világ a tudat 
evolúciójáról szól, azaz 
a ciklikus fejlődés 
mikéntjét írja le.

A felső világ a 
tudattól függetlenül 
működő, ún. égi 
erőket határozza meg



Hogyan jött létre a rovásjelek rendszerét 
tükröző  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, részben a még függőben lévő betűk 
(pl. ilyen volt az S hang) tisztázásához felhasználtam:
• Tarot kártya szimbólumait (héber ábécé megrajzolva)
• Biblia teremtéstörténeteit
• Egyiptomi hieroglif jeleket
• Kínai asztrológiát
• Fizikai és általában természettudományi ismereteimet
• Aritmiológia módszertanát
• És nem utolsó sorban a rovásjelek között felismert formai kapcsolatokat



Csigolya ábra  
három világának egysége
A jobboldali elcsontosodott részre esnek az időtől és tértől 
független isteni princípiumokat megszólaltató hangok.
A baloldali elcsontosodott részre esik mindaz, amit az 
emberi tudat hoz létre, és ami által meghatározódik a globális 
tudat.
A gerinc középső testére azok a hangok esnek, amelyek 
legerősebben kapcsolhatók a tér-idő valóságához: Mindaz, 
amit mint élő és élettelen világ tapasztalunk a Földön, illetve 
a Földről nézve megvilágított az emberi érzékelő szervek 
számára. 

V hang, mint a „valóságosan változó világ” fejlődési ciklus vége, a 
gerincben futó velővel állítható párba. 
Jelenti mindazt amivel együtt élünk, ami még „nem csontosodott el”.
TY-LY hangok egybeesnek, TYÚK- LYUK, 
fizikában a fekete lyuk jelensége



Hangok és számok analógiája
Aritmiológia

PL: A CS hang 
a 27. az új ábécében
2+7=9 tartalmában 

a 27-es szám 
kapcsolódik 

a 9-es számhoz, és
3*9=27 magában 

hordozza a 
3-as és 9-es számok 

jelentését

A számok formai alakjában tartalmi 
hasonlóság rejtőzik.
Azaz a számjegyeket összeadva 
kapott érték „összesűríti” a 
tartalmat.

A matematikai műveletek, azaz 
ahogy egy szám előállítható két 
másik számból, szintén jelez tartalmi 
kapcsolatot.

A 60-as számnak éppen az adja 
jelentőségét, hogy sokféle osztója 
van.



Őstudás, aminek igazsága 
független az emberi tudat fejlődésétől

Őstudás:
• Matematikai igazságok
• Fizikai erők működtetése
• Genetikai öröklődés
• Sejtműködések rendszere
• Élet és a lélek

…stb.

• Hangok jelentése, 
azaz a hullámjelenségek 
keltette rezgések hatása 
az agyi tevékenységre



Teremtéstörténetek is segítették 
az hangok jelentésének értelmezését

Pl. 5. helyen az E hang egyesíti a hangokat, 
ő maga semleges, mint a Merkúr az asztrológiában, 
ezért nem volt írásjele sokáig.



Kapcsolatok felismerése a rovásjelek között



Teljesség jelölése a rovásrendszerben



A rovásjelek közötti formai kapcsolatok 
egyben tartalmi kapcsolatokat jelentenek

S (19) és SZ(29) hangok 
rovásjeleiből felépülő további 

rovásjelek között az aritmiológiai
kapcsolatok is kimutathatók



0. „TY” hang 
jelentése

Ősforrás, 
ami lényegében azonos a 

hangrendszer utolsó hangjával, 
az LY-al, ami mindent elnyel

Kiejtési kapcsolatai:
T hang lágyított párja

GY (DJ) hanghoz hasonlít

Tartalmi kapcsolata a G hanggal:
hiányzik belőle D hang korlátozó ereje

(G-D szerves tartalmi egységben 
működik)



„A” hang rovásjelének vélhető eredete a 
„kimerevített botok” nevű hieroglifa 



1. „A” hang jelentése:    2. „B” hang jelentése:
Az olyan alapokhoz irányító kormányzó erő, 
mint az Atya alkotói akarata

Az olyan befogadó erő, ami feltételezi valami 
másnak a létét, ami nélkül önmagában nincs értelme

 



AB_LAK jelentése 1-2 számpár analóg A-B betűkkel, 
Nap-Hold szimbólumokkal, 

azaz a nappali pozitív (fény) és az 
éjszakai negatív (sötétség) egysége:

AB_lak: 
fény-sötétség kapcsolat lakhelye

Kintről érkezik a FÉNY

Szobában lévő SÖTÉTSÉG 
befogadja a fényt.

B rovásjelében az egymást keresztező vonal együtt ad értelmet 
a középen lévő, lényeget kifejező pontnak, a figyelmet a 

középére, a belső tartalomra irányítja. 
Az X, mint a szorzás jele, éppen a bennfoglalással kapcsolatos

A rovásjelében a tér tágulását szimbolizáló 
háromszögből lefelé logó egyetlen láb, 

amelyet az OGDOAD elemei 
kézben tartanak, 

az alkotó akarat megjelenését jelenti.
a

b



3. „G” hang jelentése:    4. „D” hang jelentése:
Struktúra képződést elősegítő erő: Stabilitás a 
térben és időben, törtszámnevek képzője

A hiány okán létrejövő gerjedés ereje 
(Gazdagodás gátak között)

 

G rovásjele: a felfelé csúcsosodás az összefogást jelenti, 
lefelé viszont tágul, a 3. vonal a belső gerjesztő erő.

D rovásjele: közismerten az anyag ősi szimbóluma, 
4 részre darabolja a világot, jele. Kapcsolata a 2-vel



G és D hangok szerves egysége

3-4 számpár analóg G-D betűkkel, 
Jupiter-Szaturnusz szimbólumokkal, 

azaz jupiteri „gátolt gazdagodás” és a 
szaturnuszi struktúra képződés 

egysége a gravitáció: 
GöD_ör(zi) a DöG-(öt)

DAGAD
azaz gátolva tágul

Gázgömb
a gazdagodás 
szimbóluma

Kődarabok, gyűrű és középpont
a struktúra képződés szimbóluma, 

ami a tömegvonzás következménye



5. „E” hang jelentése:


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

E rovásjele  azt jelzi, hogy az egységből kiválasztásra került részleteket összevonja, 
amelyek középre irányítva egy új pontban találkoznak. 
A rovásjel folyamaton belüli dolgokat összeköti. 
KÖT gyök az ÖT-nél csupán egy K hanggal több, ami már át is vezet a földi világba.



6. „U” hang jelentése:    7. „Z” hang jelentése:


Utóhatásaként fellépő erő, 
ami egy új utat nyit meg

A döntéssel egyidejűleg fellépő kezdeti energia, ami 
az ellentéteket egy zászló alá hívja, vagy zavargásokat 
eredményezve elzárja fejlődés lehetőségét.



. 



U és Z hang, 
mint gyenge kölcsönhatás

DIADALSZEKÉR
Ellentétek 

összefogása egy 
adott cél 

érdekében

Z hang tartalma analóg a 
Diadalszekér fogalmának 

megfelelő erővel, 
amit a meséinkben 

a 7-es szám szimbolizál,
asztrológiában: Marsi erő

U hang tartalma analóg a 
Szeretettel meghozott 

döntés fogalmával, amikor 
egy új út nyílik meg.

Asztrológiában: Vénuszi erő 

Nyelvünkben a tartalmát a 
6-os szám jeleníti meg: 

„Nem jut 5-ről 6-ra”

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. 

A csúcsokon fenn a Nap és Hold, az Ég jelei, 
lent a két életfa, közében pedig a döntés pillanata, 

amikor az Atya „kezében lévő kereszt” beleül a lyukba. 

U
Z rovás jele: 

Ellentétes irányú erőket 
a zászló ereje összekovácsolja. 

Összehasonlítva CS jelével: 
itt „az irányító erő bezárja a 

lényeget”

z



8. „H” hang jelentése:    9. „T” hang jelentése:



Az a hatalmas átalakító erő, 
ami a dolgok belső lényegét is megváltoztatja, 
célja az univerzális egyensúly fenntartása



A tér tágulását elősegítő erő, ami egyben 
bezárja a kört a TY hanggal való kapcsolatával

2 apostol nem 
látszik, 

ezek a bolygók 
sem látszanak az 

égen
9 csüngő

Párta 8 nonfiguratív zománclemeze 
különleges technikával készült



H és T, mint erős kölcsönhatás

H rovásjele a B rovásjelének duplázása

X jelek „alul – felül” ismétlődése erőfokozó tényező, 

hatalmas átalakító erő 

Középen K jele: hatása érvényesül a Középső világban

h

T rovásjele az ég felé sugároz, miközben a lába TH együttes 
hatására kapcsolatot mutat az SZ hang rovásjelével

„Kiegyenesedett” G rovásjel, ahol a gerjesztő erő már nem 
belül van, hanem kifelé hat .

t



A hangok jelentése nem változik

Csak az 
változik, 
hogy a tudat 
milyen 
fázisokat 
különböztet 
meg, 
milyen 
írásjeleket 
használ



Az égi erők kapcsolatba lépnek a földi világgal



10. „I” hang jelentése:
Kapcsolat az egyjegyű számok és a többjegyű számok, illetve hangkörök között

Pantokrátor ikonján 
a földi világunk 

szimbólumai láthatók

I rovásjele logikai értelemben hasonlít a T hang rovásjeléhez, 
azzal a különbséggel, hogy a sugárzás tágulása most a Föld felé 
irányulnak 



A bolygók fizikai jellemzői analógiában állnak 
asztrológiai jelentésükkel



Az ideák világát megszólaltató égi erők hangjai
A bolygók illetve az egyjegyű számok alapjelentései



A földi fejlődési ciklusok egyes fázisait 
megszólaltató hangok



K hang, mint a fejlődési ciklus kezdete, 
a keretek kijelölése

K hang helye a 11. az ABC-ben 
(1+1=2, kétség)

DUALITÁS KEZDETE

KÉT: Képzetek világában (téridőben) KÉT oldala van a tudatos gondolkodásnak, 
az egyik ami a fényben, a másik ami a háttérben van,
az egyik az egységben látás, a másik a részekre bontva történő tágulás…stb.



11. „K” hang jelentése: 

K rovás jele: S hang rovásjelének szembefordítása, 
azaz a sugárzás kereteit a kijelölő erő 
11 1+1=2 Két sátorjel szembefordítva. 
Ha a felső két vonalat lecsúsztatjuk, 
akkor az X a 2-es értékű B hang képét adja.

Szent Pál apostol, 
Jézus tanítását 
kivitte a világba

Valami a 
teljességből 

kicsordul, 
kikerül a 
világba

Rovásrendszerünk 2 db jelet ismer K hanghoz köthetően, 
aminek az oka, hogy nem tartozik a 11-es analógiához amikor 
a tudat hoz létre kapcsolatot két dolog között.



12. „L” hang jelentése

Szent János apostol, 
túl élő, nem volt vértanú

A fejjel lefelé lógatott helyzet, amelyen változtatni kell ahhoz, hogy 
lépni tudjunk, ezért gyakori igeképző. A lét lényege a lélek, aminek 
„láncokkal szorított” helyzete cselekvésre ösztönző erő.

L rovásjele a 3 szinten való lefelé sugárzást tükrözi 
(anyag, szellem, lélek egysége együtt adja a lét felételét)
12 1+2=3 Hasonlít G rovásjelre, de balra három vonal van. 
A latin L egy fordított akasztófa

Hieroglifája azonos „A” hangéval, 
tartalmi rokonság az égi erővel



L hang jelentésének szemléltetése



13. „M” hang jelentése

Szent Jakab apostol

Újjászületés vagy halál, vagyis az új út megnyilvánulásának 
ereje, amikor a lényeg felveszi az új ruháját

Bagoly feje is képes a forgatásra



Átjárás a világok között

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. 

M rovás jele a kettétört U hang rovásjelét 
tükrözi, ahol a bal oldal lefordul a jobb oldal 
alá.
13 1+3=4=2*2 A latin M jel is megőrizte a 
két kaput, a világok közötti átjárás jelképét.

m

Tarot Halál kártyáján is ott van a felkelő 
Nap, az újjászületés szimbóluma



14. „N” hang jelentése

Szent Fülöp apostol, 
égből érkező segítség

Égi erők, amelyek a fennmaradást segítik

N rovásjele a teljesség szimbóluma, ami balra nyitott. 
14 1+4=5, teljes folyamatot elősegítő égi erők a 
fennmaradás biztosításához az 5-ös szám bölcsessége

A hullámvonal a 
kiegyenlítő hatás 
érvényesítésből 

származó 
ciklikusságot

jelenti

Szent György
földi feladat is a 

védelem



15. „Ö” hang jelentése
A fejlődés során elkerülhetetlenül idővel a duális jellegű anyagi oldal 
kerül előtérbe. Az Ö hang az ördögi kisértés ereje, amikor a teljességet 
elveszítjük a szemünk elől. A lényeglátásunk beszűkül egy cél irányába. 

Szent Kozma, 
sebész kezében szikével

Szent Damján, 
belgyógyász, 

könyvén B 
rovásjelével

Ö hang rovásjele: a teljességet tükröző, égi segítséget nyújtó 
N hang rovásjeléből kikandikál 2 szarvacska, 
a dualitás szimbólumaként, utalva az anyagi világ duális 
jellegére. 15 1+5 =6 = 3*2





A hangok rendszerének ábrája is 
segíti a gyökök értelmezését



16. „O” hang jelentése

Szent Péter apostol, 
otthont adó

Otthon, ami a dolgok lényegét megóvja

Rovásjele közelít valamilyen részlet teljes kijelöléséhez, ami 
balról nyitott
16 1+6=7 Itt földön tornyot építünk, ami sohasem lehet 
tökéletes, az igazi otthonunk nem itt van. 
Dualitás jelei beolvadnak a folyamatba, de a kör nem teljes.



17. „F” hang jelentése
Figyelmet irányító erő, ami felemel, fenntart

Fejét felemelő vipera

F rovásjele egy részleten belüli figyelmet irányító 
kereszt, a B hang rovásjele a teljességen belül.
Rovás ábécé középső jele, a fejlődési ciklus 
közepe. Az adott folyamat közepére fókuszál.
17 1+7= 8 = 2*4 Földi jelleg dominál!



Az „F”, mint a középső hang 



Hogyan értelmezzük a szavak gyökeit?



18. „Ü” hang jelentése 

Szent Bertalan a képe teljesen el van takarva. 
Az ország irányításával kapcsolatos munkák is 
ugyanúgy a háttérben zajlanak, mint a kemény 
edzések a sportversenyek között. 
Ezeknek az előkészítő, tervezési és döntést 
munkáknak óriási a jelentősége. 

Háttérben folyó olyan munkák, amelyek bár 
nincsenek a fényben, mégis a hatásuk igen 
jelentős. 

Az abroncs hátulján 18 db 
aranyrudacskán 18 db gyöngy

Ü  hang rovásjele: a teljességből lefelé 
irányuló vonalak a háttérre utalnak. 
A folyamatnak az apró részletei kerülnek elő, 
ami nem tartozik a nyilvánosságra
18 1+8= 9 = 3*3 Háttér munkák fontossága!



19. „S” hang jelentése
S hang jelentése: sávba sugározni egy pontból, 
ezt tükrözi az S hang rovásjele is. 

Sok rovásjel ebből épülve képződik.
S hang számértéke 19, mivel 1+9=10,
A jel hasonló az ’i’ hanghoz, csak hosszabb a bal szára.
Aritmiológiai értelemben analóg az 1-es számmal.
19 1+9= 10 = 2*5 

Szent koronán 
összesen 19 kép van, 

ami egységként 
működik.



S hang hieroglifái 
sokat segítenek a hang jelentésének megértésében

• A tenger vize SÓS, azaz a tenger az S hang otthona
• MAAT tolla azt fejezi ki, hogy egy nagyobb terület 

összesűrűsödik egyetlen pontba, az adja a lélek súlyát
• Ha a sávban sugárzást az M hang követi,

• az vagy megsemmisít, vagy 
• állandó sikert ad, ha ott van az ájin hang is

• V hang után (pl. vese, vés) a végső pusztulásról szól
• S, mint toldalék melléknév képző, ami a tulajdonság 

sugárzását segíti



20. „R” hang jelentése

Szent Demeter
a katonaruhája határozza 

meg a lényegét

Az R hang egy ítélet, ami védi a lényeget, ami által az egység meghatározza önmagát. 
Rend, amelyhez igazodva „rétegeződve ruhába rejtőzik” a lényeg.
Rovásírás során a lényegi tartalom hangonként a „rovásjel ruháját veszi fel”.
Nagyon gyakori hang a szavak végén, mintegy meghatározza azt az egységet, amiről 
éppen szó van: tér, tár, sor, szer, ember, tündér, madár, magyar, általában a 
népnevek…stb. 

Gyakori hieroglifa a 
részegység meghatározásához

R rovásjele kifejezi, hogy vagy a T rovásjeléhez hozzáragadt egy rárakódott másik egység; 
vagy hogy az egész két részből áll: egy lényegi részből és egy „rárakódott ruhából”
20 2+0=2 A jel két dolgot kapcsol össze.



21. „V” hang jelentése

Szent András apostol
Szkíta térítő 

VAN: hit ereje

K hanghoz visszairányító erő, ami egyben bezárja a ciklust

Rovásjele: A sugárzás az ég felé történik, ami egy szakaszra 
vonatkozik, azaz két vonal közé zárva az S hang rovásjelének 
tükörképe. 
A „két lábon álló világot” jelképezi, ami az ég felé sugároz
21 2+1=3 21 3*7  Gazdagító erők dominanciája

Visszatekeredést 
tükrözi



Aritmiológia felfedi a tartalmi rokonságokat



A gyökök végén lévő hang is fontos
Ellentétes tartalmú gyökök

Pusztít

Életet ad



22. „Á” hang jelentése
Kapcsolatteremtés a szellemi világgal:
Az átmeneti állandóságra szükség van annak 
érdekében, hogy a tudat tudjon mihez viszonyítani

Á hang rovásjele: Sugárzás iránya nem csakhogy 
vízszintes,
hanem egy adott pont rajta kijelölésre kerül.
22 2+2=4 Rovásjel 4 vonala az állandóságot jelenti, 
amelynek a létezését csak a bolond hiszi el.

Szent Tamás félig fedett képe, 
az átmeneti állandóságot 

szimbolizálja

Van önálló hieroglif jele, ami 
különbözik az „A” hangétól



Az univerzum kialakulása I. rész

Belső ciklusok 
definiálhatók 

az egész folyamaton belül



Univerzum kialakulása II. rész

A földi viszonylatokon 
belüli fejlődés 

analógiába állítható 
egyetlen évi ciklus 
egyes szakaszaival

FÖLDI ÉLET ÉRTELME



Kínai és nyugati asztrológia közötti különbség
• Nyugati asztrológiában 7+3=10 féle égi erőhatás, 

amelyet a bolygók szimbolizálnak               Nem tudatos létezés, feszültség
bolygók viszonya a tér adott helyéhez, állatövi jegyekben (3*4=12)

• Kínai asztrológiában 2*5 =10 elem kölcsönhatása 12 állatövi jegy „minőségéhez”
• Továbbá trigramok (8 db) Tudatos létezés, ellentétek feloldása
A helyes gondolkodás módszertanáról szóló klasszikus mű a Ji Csing, 
a Változások könyve, mely a természeti törvények felismerésén keresztül rávezeti olvasóját

a világegyetem működésére és 
a Tao szerinti élettel való harmóniára, valamint 
a helyes gondolkodásra. 

Egy olyan rendszert nyújt, amely szimbólumok segítségével megmagyarázza, miként történnek 
a dolgok a világban és az emberben. (8*8=64 féle változást definiál)
Ez az egyetlen olyan könyv, amely túlélte a kínai civilizáció minden korszakát. 
„A meg nem nyilvánult Istenség (Tao) ősállapotában az ideák létezése baj és szenvedés nélkül 
való. A legellentétesebb eszmék békében megférnek egymással. 
A bonyodalom akkor kezdődik, amikor létrejönnek az objektiválódás feltételei.” 
(Szepes Mária, 1994)
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TRIGRAMOK RENDSZERE
Hogyan oldható a feszültség?

A Jin és Jang elemekből három szinten képezve 8 trigramot kapunk, ami az Égen és a Földön lezajló 
folyamatok leképződése. Nem a dolgokat ábrázolja, hanem azok mozgásirányát!

Trigramok állandóan átalakulnak, ahogy a világ jelenségei is állandóan egymásba történő 
átalakulásban vannak.

Az egymáshoz való viszonyuk a helyes gondolkodáshoz ad útmutatást. Mivel a helyes gondolkodás iskolájáról 
van szó, szorosan kapcsolható az a Szellem illetve az Ész Birodalmához.
Gerinc-ábra bal felső csücske tartalmazza a tudat által „megcsontosodott igazságokat”, ahol a tudatlanságból 
eredő feszültség feloldódik.

2019. 03. 28. szerző: raig Mária Magdolna 55



23. „É” hang jelentése
Szellemi sík pozitív ereje, a mágusi képességek
Érzékelt dolgok tudatosítása

Rovásjelében 
• a teljességet szimbolizáló ívből kifelé, széjjel ágaznak az egységben 

felfedezett ellentétek
• a ciklikus folyamat végtelenségét megszakítja a viszonyítási pont
• 23 2+3=5, összesen 5 vonal alkotja, 

ahol a kétféle „sugárzás” (S jelek) között az értelem egyensúlyoz. 

Tájcsitu
Jang: „a hegy napos oldala”

Jin: „ a hegy árnyékos oldala”
amelyek egymásba átalakulnak



24. „C” hang jelentése

Atya ikonja körül
2*12= 24 égkő

C rovásjele: Alulról megtámogatott sátor jel, 
a fentről jövő sugárzáshoz alulról érkező céltudatos kezdeményezés

24 2+4=6 az ösztönök örvénye (15 1+5=6  Ö hang) fölé úgy 
emelkedhetünk, ha célokat tűzünk ki.

24 6*4 = 3*8 = 2*12 Igen sokféle erőhatást ötvöz magába a céltudatos 
viselkedés



25. „KH” hang jelentése
KH rovásjele:25 2+5=7 
A 2-es X jele kinyílt, mert királyi bölcsesség révén (5-ös) 
új energiák szabadulnak fel (7-es)

Gábriel arkangyal, 
az örömteli hírek közvetítője 

JOBB kezében bot.
BAL kezében (tudatosság)

lévő kelyhen
kör, négyszög és háromszög. 

Egyiptomiak is 
többféle K hangot jelöltek



26. „ZS” hang jelentése

Rajtunk áll mire használjuk adottságainkat, lehetőségeinket. 
Pl.: pénzeszsák lehet a zsugoriság szimbóluma, vagy 
lehetőség a tovább fejlődésre

ZS hang rovás jele szintén nyílvessző, azonban a feje lehúz 
a mélybe, zsugorít, zsákba tuszkol analógiára hatalmas 
eltárolt energiát sejtet (zsír).
26 2+6=8      26 2*13  
A halál vagy újjászületés (13) közötti tudatos választási 
lehetőség. Döntésüknek hatalmas átalakító ereje lehet (8). 



27. „CS” hang jelentése

27 2+7=9, 
CS rovásjele a K hangé eltolva: A K hang rovásjele (11→ 2-es) az 
értelem elől elrejt valamit, ami csoda módjára felszínre törve 
irányító erő (7-es)
Felismerhető benne a T hang (9-es) rovásjele is tükröződve illetve 
megduplázódva, ahol a jobboldali fejjel lefelé áll, azaz a Föld felé 
tágul, jelezvén, hogy a földi tudatos gondolkodásnak is van 
tértágító hatása.

Keresztpántokon összesen 
9 zománckép van 
a Szent Koronán



28. „J” hang jelentése

28 2+9=10 
J hang rovás jele hasonlít az I-jére. 
Valójában az isteni eredetű I hang emberi „alakja”



29. „SZ” hang jelentése

29 2+9=11 
SZ rovásjele az egyetlen vonal, 
a szár, amiből az osztódás elindul.

Az örökösen fújó szél a szeretet jelképezi, aminek 
ereje képes a duális ellentéteket felsőbb szellemi 
szinteken egyesíteni.



30. „GY” hang jelentése

30 3+0=3 
GY hang rovásjele 3 vonal. 
Az SZ hang rovásjelén 2 db párhuzamos 
keresztvonal a dualitás szimbólumai

Amikor a szél fellobbantja a tüzet, 
a szellemi termékek gyümölcsöt eredményez.

Atya kezében a 
„gyer” hieroglifa

A függőleges irányú folyamatot a duális világban 
lévő folyamatok „megállítják”, keresztezik



31. „P” hang jelentése
31 3+1=4 Stabilitás, 
viszonyítási pont kijelölése a tudat számára. 

P hang rovás jelében a 3 ferde vonalat egyetlen vonal (pont) köti össze.
A párhuzamosan haladó folyamatokat 
a pillanat aktivitása összekapcsolja 

Pantokrátor ikonja 
összekapcsolja 

a P és NY hangokat (Anya-Apa)



32. „NY” hang jelentése

32 3+2=5,     32 4*8, 2*16
Struktúra az anyag törvényének engedelmeskedik.
4 szent van a koronán és 8 apostol

NY rovás jele kapcsolatban van az N hanggal
A folyamatot jellemző ív végeit egy vonal (SZ hang jele) lezárja 
balról, azaz ez csak a tudat számára szól



Trigramok jelentései
Szellemiség birodalmába tartozó hangokhoz
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33. „LY” hang jelentése
33 3+3=6  Az új út itt már mindennek az elnyelését jelenti.

LY rovásjele: A folyamat fókuszába irányuló 
vonalka, a feketelyuk közepére mutat.

Csigolya részei:
Csigolya test: ciklusos fejlődés „ruhában”
Csigolyalyuk: V hang
Ízületi nyúlványok: Í hang, Á hang
Harántnyúlványok: 

égi erők
szellemi erők

Tövisnyúlvány: TY-LY bezárja a kört


