Astrologie sedmi paprsků
Sedm paprsků je základem energií evoluce v naší kosmické, sluneční a planetární
soustavě. Paprsky mají svůj původ v sedmi hvězdách souhvězdí Velké medvědice (jehož částí
je Velký vůz). Hvězdy jsou viditelná těla sedmi paprsků, které jsou ve skutečnosti sedmi
velkými kosmickými bytostmi.
Energie každého paprsku má svou polaritu. Její využití může být pozitivní i negativní.
Člověk má svobodnou vůli a může se rozhodnout, kterou polaritu bude v životě využívat. Čím
více však využívá pozitivních vibrací paprsku, tím více se přibližuje svému určení na Zemi,
očišťuje své karmické vlivy z minulosti a podporuje růst duše a jeho fyzické tělo se těší
zdraví. Využívá-li více negativní vlivy, nic se mu nedaří, je nemocný, trpí bolestmi a jeho
život se pak stává nenaplněným a těžkým. Zažívá zklamání a ztráty. Trpí nedostatkem lásky a
pochopení. Mistr Saint Germain, vládce sedmého fialového paprsku a současného
Vodnářského věku říká. „ Jestliže bude 51% energie použito pozitivně a konstruktivně, pak je
vzestup do světla jistý“. Průměrný člověk využívá asi 3% energie pozitivně, 25% negativně a
72% ztrácí pocity a myšlenkami bez cíle. Jestliže chybí pevné zdraví, je to důkaz toho, že
jedinec porušil některý z Božích zákonů. Důvody nemoci jsou: strach, nenávist, kritika, honba
za penězi, mocí a slávou,požitkářství, starosti a beznaděj.Všechny tyto negativní pocity
mohou být neutralizovány, jestliže je nahradíme pocitem míru, důvěry, lásky, naděje a
vítězství.Jestliže si člověk své negativní pocity uvědomí a nahradí je pozitivními myšlenkami
a city, pak je zdráv a muže se radovat ze života.
Mistři, Archandělé, energie drahokamů a barev nám mohou pomoci při naší vnitřní
proměně.

První paprsek – Vůle a síla
Slunce v Rybách nebo v Býku
Barva: světle modrá
Vládce: Pluto
Drahokam: modrý safír
Hlavní rysy: ostrost, soustředěnost a jasnost
Výzva: Vytvořit pro druhé stejné množství lásky jako pro sebe

Vládcem prvního paprsku je mistr El Morya, vtělen jako svatý Petr.Jeho energie nám
pomáhá více důvěřovat účelu vlastního života a spojit se s ním.
Archanděl Michael pomáhá vybojovat si své, i když se situace jeví beznadějná. Dává
odvahu k boji. Ochraňuje při cestách nebo soudních jednání.
První paprsek je ze všech nejsilnější, a proto může lidstvu buď velmi prospět nebo
uškodit.
Pokud člověk využívá pozitivní energie tohoto paprsku, tak je trpělivý, je si vědom
své síly, ale využívá ji pro všeobecné dobro,brání slabé, je odvážný,ale je pokorný a
spolupracuje s druhými. Má sílu a odvahu provést žádoucí změny ve vládě, vědě, léčení,
astrologii a jiných oborech.
Pokud

správně nevyužívá energii tohoto paprsku, pak je sobecký, netolerantní,

osamělý, netrpělivý, druzí se ho bojí, je umíněný, obviňuje ze svého neúspěchu druhé, je
krutý a zlý.

Druhý paprsek – Láska a moudrost
Slunce ve Lvu nebo ve Vodnáři
Barva: světle žlutá
Vládce: Jupiter
Drahokam: žlutý safír, topaz a citrín
Hlavní rysy: Intuice, citlivost, láska a moudrost
Výzva: Překonat strach
Vládcem druhého paprsku je mistr Kuthumi, vtělen jako svatý Jan. Jeho energie
posiluje soucítění a empatii ve vztazích a invokuje pozitivní energie pro budoucnost.
Archanděl Jophiel pomáhá při

poznávání a spojuje nás s vyšším světem.Dává

potenciál léčit fyzicky, mentálně či duchovně nebo učit druhé.
Pokud je energie tohoto paprsku využívána správně, tak člověk pozitivně myslí, užívá
svých znalostí pro blaho všech, přijímá každého takového, jaký je. Takový člověk je pak
schopen bezpodmínečné lásky ke všemu a cítí, že ve všem je jednota.
Při nesprávném využívání energie je člověk přecitlivělý a sobecký, má nedostatek
vůle a důvěry. Svých vědomostí využívá pouze pro sebe, je připoután k určitým osobám a
lituje se.

Třetí paprsek – Boží láska a tvůrčí inteligence
Slunce v Kozorohu nebo ve Střelci
Barva: růžová
Vládce: Saturn
Drahokam: růženín
Hlavní rysy: Tvůrčí představivost, originální myšlenky, inteligence,tvořivost,láska ke kráse
Výzva: Překonat prostřednictvím pochopení a lásky intelektuální pýchu a kritiku ostatních.
Mistrně Pallas Athéna probouzí člověka k vnímání krásy a lásky ve všem a inspiruje
tvůrčí schopnosti, sny a vize.
Archanděl Chamuel dává radost na všech rovinách.Pomáhá v partnerství, přátelství a
lásce.
Pozitivní využití růžového paprsku dává člověku schopnost tvořivosti a originalitu.
Člověk si pak uvědomuje, že nikdo není dokonalý a že pomoc druhým je pomoc sobě
samému. Svou myslí dovede ovládat své emoce a má důvěru v sebe. Má široký rozhled
v abstraktních otázkách, umí řešit problémy a má lásku ke kráse a pravdě.
Při nemoudrém využití tohoto paprsku člověk promarní mnoho energie na zbytečné
úkoly, je roztržitý, nepraktický a vůči druhým kritický. Druhým vnucuje své názory, je strnulý
a chladný a uznává pouze na své názory a myšlenky.

Čtvrtý paprsek – Čistota - harmonie skrze konflikt
Slunce v Beranu nebo Panně
Barva: bílá
Vládce: Merkur a Měsíc
Drahokam: diamant, perla
Hlavní rysy: Vytvářet prostřednictvím porozumění jednotu.
Výzva: Pomáhat sobě a druhým dosahovat harmonie prostřednictvím řešení konfliktů.
Mistr Seraphis pomáhá oprošťovat se od starých věcí a překonat minulost. Dává
schopnost hlubokého porozumění konfliktům, bolesti a utrpení na všech úrovních.

Archanděl Gabriel pomáhá více důvěřovat své intuici a prohlubuje ji. Dává rady a
pomáhá s péčí o děti. Je symbolem čistoty.
Při pozitivním využití tohoto paprsku je člověk odvážný, má správný úsudek, dovede
se poučit z minulých chyb, je soucitný a tolerantní vůči chybám druhých.
Při nemoudrém využití je člověk pesimistický,plný strachu a obav. Selhává
v karmických zkouškách, je kritický vůči druhým a neovládá své emoce. Je nepřesný a líný.

Pátý paprsek – Pravda - konkrétní mysl
Slunce v Blížencích
Barva: světle zelená
Vládce: Venuše
Drahokam: smaragd
Hlavní rysy: Schopnost dosahovat vysoké úrovně vědomostí
Výzva: Využívat zesílené konkrétní mysli praktickým způsobem, s pomocí rozumu a logiky,
např. ve vědeckém výzkumu.
Mistr Hilarion člověku pomáhá následovat vlastní cestu a otevírá přístup k pravdě a
vnitřní moudrosti. Pomáhá v léčení životního prostředí.
Archanděl Rafael pomáhá postavit se situaci čelem a neutíkat před problémy.
Pomůže Vám odpustit a získat tak sílu pro nové začátky. Dává Zdraví a uzdravení ve všech
rovinách, utěšuje a podporuje vnitřní růst.
Při pozitivním využití tohoto paprsku je člověk schopen detailní analýzy a precizního
a přesného výzkumu. Je inteligentní, nezávislý a má zdravou sebedůvěru. Dokáže ovládat
nežádoucí emoce a nenechá se ovlivnit lichotkami a výhodami, má smysl pro spravedlnost a
hlubokou lásku k pravdě.
Mezi slabé stránky patří sžíravá kritika, intenzivní materialismus, nedostatek lásky,
obviňování druhých, arogance, nadměrný materialismus, plýtvání časem na zbytečnosti a
zúžený pohled na svět.

Šestý paprsek – Idealismus a oddanost
Slunce v Raku nebo ve Štíru

Barva: rubínově červená
Vládce: Neptun a Mars
Drahokam: rubín
Hlavní rysy: Univerzální idealismus a úcta se silnou oddaností správným věcem
Výzva: Využívat intenzivních pocitů a myšlenek k povznášení druhých
Mistr Kristus pomáhá zaměřit úsilí správným směrem a dodává energii a ochranu
životem.
Archanděl Uriel dodává sebedůvěru, zbavuje trémy, dodává vnitřní sílu a odvahu.
Pomáhá při komunikaci.
Energie tohoto paprsku pomáhá přeměňovat negativní emoce v lásku, podporuje
upřímnost, soucit, intuici a cit pro pravdu. Při správném využití tohoto paprsku je člověk
laskavý, oddaný správným věcem a pravdám, má respekt a úctu k názorům druhých. Může
být dobrým ideologickým vůdcem.
Slabé stránky jsou fanatismus, hněv, nenávist, žárlivost a podezřívavost, pověrčivost,
manipulace s druhými, touha po moci a slávě, nepraktičnost a sebeklam.

Sedmý paprsek – Zákon a řád
Slunce ve Vahách
Barva: fialová
Vládce: Uran
Drahokam: ametyst
Hlavní rysy: Organizační schopnost, odvaha a vytrvalost
Výzva: Organizovat a vést druhé, zavádět rytmus a řád ve skupině
Mistr St. Germain pomáhá transformovat negativní pocity na pozitivní duchovní
energii.
Archanděl Zadkiel – transformuje Boží milost, pomáhá k vnitřnímu mistrovství a
vyruší veškerá zranění z minulosti.
Energie tohoto paprsku dává organizační schopnosti, dobré slovní vyjadřování,
intelekt a schopnost spolupráce a diplomatické jednání.Silné stránky tohoto paprsku jsou
odvaha, důvěra ve vlastní organizační schopnosti, pečlivost, vytrvalost, tvořivost a odolnost.

Slabé stránky jsou pýcha a arogance, sobectví, špatný úsudek, nepořádek a chaos,
svoboda bez zodpovědnosti, drogová nebo alkoholová závislost, násilí, výmysly, špatný
úsudek.
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