De zeven stralen en hun kenmerken
positieve eigenschappen negatieve eigenschappen te verwezenlijken eigenschappen

1

Kracht, moed, standvastigheid, brede
visie, kent geen angst, leiderschap, grote
wilskracht, dynamisch gebruik van de wil
ter bevordering van het plan

Trots, ambitieus, hardvochtig, arrogant, drang tot
overheersen, dictatoriaal, woede, neiging tot
alleenheersen, verlangen tot domineren, neiging
tot zelfvernietiging

Zachtheid, nederigheid, sympathie,
tolerantie, geduld, de wil tot dienen

2

Kracht, geduld en uithoudingsvermogen,
waarheidslievend, intuitief, heldere
intelligentie, klare kijk op de wereld,
goddelijke liefde en wijsheid, tact

Overmatig in studie; hardvochtig, onverschillig
voor anderen, afschuw van mentale zwakte bij
anderen, eigenliefde en zelfmedelijden, angsten
en fobieën, belangstelling in eigen populariteit,
geliefd willen zijn

Liefde en compassie, onzelfzuchtigheid,
energie, gevoeligheid voor het geheel,
intuïtie

3

Brede kijk op abstracte problemen, eerlijk
in doelstelling, grote intelligentie,
concentratievermogen, geduld,
voorzichtig, mentale verlichting,
filosofische instelling

Intellectuele trots, zorgelijk, kil, bewuste isolatie,
manipulator, onnauwkeurig, slordig, verstrooid,
onpraktisch, zelfzuchtig geld en goederen
verzamelen, kritisch naar anderen

Sympathie, tolerantie, devotie,
nauwkeurigheid, geen misbruik maken
van intellectuele capaciteit, energie,
gezond verstand

4

Sterke affectie, sympathie, fysieke moed, Egocentrisch, zorgelijk, onnauwkeurig, gebrek aan
toewijding, snel van intellect en
morele moed, sterke passies, indolentie en
waarneming, tolerantie, artistieke intuïtie extravagantie, traagheid, overdrijving, psychisme,
begoocheling van conflict

Vertrouwen, sereniteit, zuiverheid,
onzelfzuchtigheid, nauwkeurigheid,
mentale en morele evenwichtigheid
Buddhish

5

Strict accuraat in uitspraken, scherp
intellect, eerlijk (zonder genade) gezond
verstand, onafhankelijk, volharden,
nauwkeurig in details, waarheidslievend

Sterk kritisch ingesteld, arrogant, gebrek aan
symphatie, niet geneigd tot vergeven,
vooroordeel, breedsprakig, rationaliseren en
daardoor vernietigen, cynisch, aanmatiging
mentale afgescheidenheid,

Devotie, respect voor anderen,
sympathie, liefde, brede kijk op zaken

6

Devotie, liefde, zachtheid, intuïtie, trouw,
eerbied, sympathie en idealisme

Zelfzuchtige en jaloerse liefde, sentimentaliteit,
zelfbedrog, sektarisme, bijgelovigheid,
vooroordeel, ziet uitsluitend eigen standpunt,
woede, dogmatisme, fanatisme, geweld en
militarisme

Kracht, zelfopoffering, zuiverheid,
tolerantie, waarheidslievendheid, balans
en gezond verstand, eerst denken dan
doen, intuïtie ontwikkelen
astraal

7

Kracht, doorzettingsvermogen, moed
gedetailleerd te werk gaan, begrip van het
plan, creativiteit, doordachtheid en
organisatie

Formalistisch, trots, oppervlakkig oordeel,
Eenheid, brede kijk op zaken, tolerantie,
bekrompenheid, hang aan eigen mening, gebruik zachtheid en liefde, nederigheid
van magie voor zelfzuchtige doeleinden, misbruik
van sexuele energie (Aids), bijgelovigheid,
overorganisatie
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