DEN PERSONLIGE OG ÅNDELIGE KORSVEJ
Den horisontale del af korset fungerer her som
en tidslinje og symboliserer vores personlige
rejse og udvikling i dette liv.
Når vi tager vare på og arbejder med vores krop,
vores følelsesmæssige og mentale modenhed,
opstår der samklang og ro i personligheden,
hvilket er med til at åbne for vores sjælskontakt.
Denne udvikling sker gradvist igennem bevidst
arbejde med os selv. Vi må transformere vores
ego og emotioner, genopdage vore iboende
ressourcer, samt integrere den visdom der i
denne proces bliver tilgængelig for os. Herefter
kan vi vækste og udfolde flere og flere af sjælens
kvaliteter.
Indimellem får vi igennem dramatiske hændelser
i vores liv, et skub til at foretage kvantespring i
vores personlige udvikling. Når vi chokeres eller
rystes tilstrækkelig meget bliver vores æteriske
legemer og vores fastgroede ego mere
gennemtrængeligt for sjælen. Og hvis vi formår
at vokse igennem smerten ved hjælp af
personligt arbejde og med åbenhed i hjertet, vil
der være skabt en dybere forbindelse til vores
sjæl og vores åndelige ophav.

SJÆLENS AKSE – udfoldelse af sjælens kvaliteter og
opgaver

PERSONLIGHEDENS AKSE – udvikling af de personlige
legemer; krop, følelser og tanker.
Den vertikale del af korset symboliserer her
vores åndelige søgen i den enkelte inkarnation
og sjælens vandring i inkarnation efter
inkarnation. Den åndelige del af vores udvikling
beror på vores evne til at skabe ”stilhed”,
samklang og vækst på vores personlige akse.
For det er herigennem at sjælen kan skinne
dens lys og så at sige, får ben at gå på.
Vores åndelige udvikling sigter mod at
blive/udfolde mere og mere af vores oprindelige
kerne. At udfolde sjælens bevidsthed og den
livsopgave vi på det højere plan har sagt ja til.
Igennem udførelsen af vores livsopgave er vi
med til at løfte samfundet omkring os og tage
vores ydmyge og lille tørn i forhold til
menneskehedens samlede udvikling.
Liv efter liv udvikler vi sjælens bevidsthed og
øger evne til at bruge os selv i den højere sags
tjeneste.
Det er tyngden i livet, den modstand og de
udfordringer vi møder, som på en gang gør det
svært for os konstant at ”bringe lys” omkring
os, men det er samtidig udfordringerne der
modner os til at kunne bringe dette lys!
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