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Esoterisk Lederskabstræning Lucille Cedercrans Hent PDF Forlaget skriver: Kerneideerne i esoterisk
lederskab er samarbejdende lederskab, der resulterer i det fuldkomne demokrati. Her tager alle ansvar for sin
egen funktion i den store helhed, hvor vi tjener. Her inspirerer vi til efterfølgelse af de ideer vi er et tjenende

udtryk for, samt lader os inspirere af ashrammen og de ledere, der tjener i andre funktioner.

Den fremherskende energi, den primære energi, hos lederen er inspiration.
Alle mennesker er individuelle væsener, og det vil sige, at alle mennesker i deres højeste aspekt er en vigtig
del af Det Ene Liv, udelelig og selvstændig. I denne relation til Det Ene Liv har alle en særlig funktion, en

konkret rolle at spille. Det er det enkelte menneskes guddommelige formål.

Dette formål forbinder Sjælen med Ashrammen og dens funktion inden for Ashrammen.

Kun han kan yde dette bidrag; ingen andre. Kun han kan udfylde sin specifikke rolle, sin særlige relation til
Det Ene Liv; ingen andre.
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