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SHAMANENS VEJ

De 7 stråler - sjælsvibrationer

Strålekort
MENTAL:

ASTRAL:
SJÆL:

PERSONLIGHED:

FYSISK/ÆTERISK:

1. STRÅLE – Vilje og Magt
GRUNDKVALITET:
HØJESTE MÅL:

Vilje, magt og kraft
Sejer, fuldendelse af planen, beherskelse af et område på Guds vegne, at blive ét
med Guds vilje
HØJESTE DRIVENDE IMPULS: At nå målet, at finde den yderste sandhed, at nedbryde al modstand mod Guds
vilje, forandre og fuldende
FREMGANGSMÅDE:
Konsentration af viljekraften, nedbryde al modstand, disciplinering og styring af
underordnede
PLANETARISKE LEDERE:
Morya og Miriam
CHAKRA:
Krone
FARVE:
blå, sølvhvid, flammefarvet rød
MENNESKETYPE:
Lederen, politikeren, soldaten, pioneren, instruktøren
POSITIVE KVALITETER:
Mod, styrke, frygtløshed, frigøre gamle tankeformer, storsind, evne til at nå
målet, sans for Guds vilje
NEGATIVE KVALITETER:
Tyranisk, arroganse, egoisme, overdreven stolthed, dominerende, tørster efter
magt, hård
EGENSKABER DER SKAL
FREMELSKES:
Ydmyghed, følsomhed, respekt for andre, toleance, tålmodighed, medfølelse.

2. STRÅLE – Kærlighed og Visdom
GRUNDKVALITET:

Kærlighed og Visdom

HØJESTE MÅL:

Enhed med Gud som kærlighed og visdom, illumiation

HØJESTE DRIVENDE IMPULS: At tjene, at frelse, at illuminere, at dele
FREMGANGSMÅDE:

Anvende hjertets følsomhed og intuition, ikke-vold, velsignelse

PLANETARISKE LEDERE:

Kristus, Kuthumi, Kjwahl Kuhl

CHAKRA:

Hjerte

FARVE:

Indigo, purpur, lys blå, gylden rosa, orangegul, azurblå

MENNESKETYPE:

Astrologen, læreren, healeren, rådgiveren, socialarbejderen, terapeuten

POSITIVE KVALITETER:

Intuition, kærlighed, trofasthed, en sand tjener, tolerance, visdom, ro,
tålmodighed, dele sin viden med andre, samarbejde

NEGATIVE KVALITETER:

Selvmedlidenhed, offer for angst og frygt, afhængighed, iloyalitet,
undervurderer fysisk virkelighed, upraktisk, sentimental

EGENSKABER DER SKAL
FREMELSKES:

Barmhjertighed, skelneevne, energi, styrke, forening af visdom og
kærlighed i en praktisk tjeneste

3. STRÅLE – Aktiv kreativ intelligens
GRUNDKVALITET:

Aktiv kreativ intelligens

HØJESTE MÅL:

Fuldstændig forståelse gennem forening med Guds tankesind, genialitet på alle
områder.

HØJESTE DRIVENDE IMPULS:

At forstå, skabende aktivitet, helliggørelse af stoffets verden

FREMGANGSMÅDE:

Forening af kontemplation og logisk tænkning, planlægning, lade aktivitet følge
den rette forståelse

PLANETARISKE LEDERE:

Poul Venetianeren og Rowena

CHAKRA:

Hals

FARVE:

Sort, smaraggrøn, rosa

MENNESKETYPE:

Forretningsmanden, økonomen, filosofen, matematikeren, professoren,
diplomaten, dommeren, astrologen, strategen og organisatoren

POSITIVE KVALITETER:

Konsentrationsevne, evnen til at sanse og forstå, evne til abstrakt og filosofisk
tænkning, tålmodighed, forståelse

NEGATIVE KVALITETER:

Rastløs, mentalt fravær, uorden og kaos, hyperaktiv, meget kritisk holdning
overfor andre, intrigemager, åndsfraværende, ubeslutsom

EGENSKABER DER SKAL
FREMELSKES:

Medfølelse, tolerance, samarbejde, hengivenhed, sund fornuft

4. STRÅLE – Harmoni gennem konflikt
GRUNDKVALITET:
HØJESTE MÅL:

Skønhed og harmoni gennem konflikt, kunst
At blive eet med den universelle harmoni og balance, og igennem det skabe
skønhed på alle områder
HØJESTE DRIVENDE IMPULS: At forskønne ved at skabe harmoni mellem alle detaljer
FREMGANGSMÅDE:
Søge perfektion og skønhed, hvor der er kaos og disharmoni, fremdage fortryllelse
PLANETARISKE LEDERE:
Serapis Bay og Celeste
CHAKRA:
Rod
FARVE:
Hvid, sort, gul og blå
MENNESKETYPE:
Kunstneren, musikeren, arkitekten, dramatikeren, skønhedselskeren, livskunstnere
POSITIVE KVALITETER:
Sympatisk, moralsk balance, sans for skønhed, brobygger, rytme, hjertevarme,
fysisk mod, hurtigt intellekt
NEGATIVE KVALITETER:
Selvcentreret, dovenskab, pessimisme, ubeslutsomhed, humørsvingninger, frygt,
indbildskhed, ekstravagance, modløshed
EGENSKABER DER SKAL
FREMELSKES:
Sindsro, selvbeherskelse, realitetssans, renhed, mental og moralsk ligevægt.

5. STRÅLE – Konkret Viden
GRUNDKVALITET:
HØJESTE MÅL:

Konkret viden, Videnskab og visdom
At undersøge og analysere sig frem til nøjagtig viden og sandhed, at følge et kald
uden at vakle
HØJESTE DRIVENDE IMPULS: At vide, trangen til at vide og til at efterprøve viden i virkeligheden
FREMGANGSMÅDE:
Analyse, eksperimentering, observering, beregning
PLANETARISKE LEDERE:
Hilarion og Rochelle
CHAKRA:
Pande
FARVE:
Gul, indigo, grøn, blå
MENNESKETYPE:
Lægen, videnskabsmanden, mekanikeren, advokaten, forskeren, healeren,
naturlægen, ingeniøren, matematikeren
POSITIVE KVALITETER:
Sund fornuft, skarp intelligent, teknisk, tænke videnskabeligt, logik, retfærdighed
uden eftergivenhed, nøjagtighed
NEGATIVE KVALITETER:
Mangel på sympati og ærbødighed, ekstrem skepsis, kritik, umenneskelighed,
snævertsynet
EGENSKABER DER SKAL
FREMELSKES:
Ærbødighed, medfølelse, kærlighed, selvopofrelse.

6. STRÅLE – Hengivenhed og Idealisme
GRUNDKVALITET:

Hengivenhed og Idealisme

HØJESTE MÅL:

At stille sig til rådighed for Gud i selvopofrelse og tjeneste, at overgive sig til Gud.

HØJESTE DRIVENDE IMPULS: At tilbede, at tjene, at beundre, at tilbede Gud som den kærlige frelser.
FREMGANGSMÅDE:

Overgivelse, kontemplation

PLANETARISKE LEDERE:

Jesus og Lady Nada

CHAKRA:

Solar Pleksus

FARVE:

Rubinrød, sølv rosa, mørk rosa

MENNESKETYPE:

Præst, mystiker, idealist, dikter, munk, profet, aktivist, visionær.

POSITIVE KVALITETER:

Oprigtighed, loyalitet, følsomhed, tro og optimisme, målbevidsthed, intuition,
fred, hengivenhed, trofasthed, kærlighed.

NEGATIVE KVALITETER:

Selviskhed, jalousi, intolerance, fanatisme, martyr komplekser, uselvviskhed,
selvisk kærlighed, selvbedrag, impulsivitet.

EGENSKABER DER SKAL
FREMELSKES:

Renhed, sandhed, ligeværd, sund fornuft, sindsro, selvopofrelse.

7. STRÅLE – Seremoniel orden
GRUNDKVALITET:
HØJESTE MÅL:

Serimoniel orden og ritualer (magi), organisationer
At skabe orden og rytme ud fra et fuldkomment samarbejde med de universelle
love og rytmer.

HØJESTE DRIVENDE IMPULS:

At manifestere fuldkommenhed og storhed ved at bringe syntese igennem
formens verden.

FREMGANGSMÅDE: Magisk eller organisatorisk arbejde
PLANETARISKE LEDERE:

Greven af Saint Germain og Lady Portia

CHAKRA:

Hara

FARVE:

Hvid, violet, purpur

MENNESKETYPE:

Magikeren, spiritisten, håndværkeren, healeren, filmproducenten, politikeren,
organisatoren, arkitekten, iscenesætteren, præsten, atomforskeren, produceren.

POSITIVE KVALITETER:

Evnen til at skabe orden, planlægge, organisatorisk evne, samarbejde, evne til at
forene det bedste i alt, præcision, praktisk sans, ynde.

NEGATIVE KVALITETER:

Frygt for kaos, perfektionisme, misbrug af magiske kræfter, sort magi, manipulerende,
magtbegær, formalisme..

EGENSKABER DER SKAL
FREMELSKES:

Ydmyghed, mildhed, enhedserkendelse.

