Sedm paprsků
základní informace podle učení odvěké moudrosti

Moderní věda ověřila prastarý základní esoterický axiom: jediné, co existuje v celém projeveném
vesmíru, je energie. Projevuje se v nejrůznějších vzájemných vztazích a vibruje v určitých frekvencích.
Esoterika tvrdí, že existuje sedm energetických paprsků. Jejich vzájemná interakce na všech
představitelných frekvencích vytváří veškeré projevy – od sluneční soustavy, galaxie a vesmíru až po
nejmenší zrnko písku a člověka včetně všech kvalit a vlastností. Všechno to je vyjádřením Života.
Téma je natolik složité, že v tomto článku můžeme pouze nastínit něco z vlivů paprsků na náš život
a vztahy. Účelem je poukázat na vlastnosti paprsků, které nám i národům vládnou.
Pod paprskem rozumíme jeden ze sedmi energetických proudů božských sil. Veškerý projev má
sedmičetnou povahu. Centrální Světlo, kterému říkáme Bůh, Jediný paprsek Božství se projevuje
v především a nejdříve jako Trojice a pak jako Sedmice.
Jinými slovy jediný Bůh vyzařuje jako Bůh Otec, Bůh Syn a Duch svatý. A tato Trojice se opět zrcadlí
skrze „Sedm Duchů před trůnem“ neboli sedm „Planetárních Logů i neboli Sedm archandělů“.
Nekřesťané studující okultismus mohou tyto Bytosti nazvat Jediným Paprskem, projevujícím se
prostřednictvím třech hlavních paprsků (tzv. Paprsků aspektů) a čtyřech podpůrných paprsků (tzv.
Paprsků atributů), které dohromady tvoří božskou Sedmici.
Sjednocujícím paprskem pro všechny je „Paprsek Lásky-moudrosti“, jelikož vskutku a opravdu „Bůh je
láska“. Tento paprsek je indigový a sjednocuje všechny ostatní. Na konci většího cyklu pohltí všechny
ostatní v dosažení úhrnné dokonalosti. Takto se projeví druhý aspekt života Logu. Je to aspekt
„Stavitele forem“. Aspekt Lásky či moudrosti se projevuje tvořením forem, neboť „Bůh je láska“
a uvnitř Boha-Lásky „žijeme a pohybujeme se a máme své bytí“ až do konce věků.
Sedm paprsků, o kterých tolik slyšíme, a které budí takový zájem a skrývají tolik tajemství,
představuje obdobně pouze sedm pod-paprsků jednoho „Kosmického paprsku“. Jelikož se jedná
o nesmírně komplikovanou záležitost, je pro nás zhola nemožné učinit více, než pouze nabídnout
obecnou představu tohoto schématu.
Člověk je vícesložkovou bytostí. V zásadě lze u něj rozlišovat pět komponent (těl nebo obalů), jejichž
látka je tvořena všemi paprsky, avšak zabarvována především jedním, či dvěma z nich ve
vzájemné kombinaci.
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Duše (neboli kauzální tělo)
Osobnost
Mentální tělo
Emoční neboli astrální tělo
Fyzicko-éterické tělo
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V učení odvěké moudrosti jsou paprsky zmiňovány vždy v tomto pořadí. Je nutno podotknout, že
slovy nelze zachytit jejich podstatu a proto je zvykem je nazývat podle jejich projevů. Frekvence
paprsku se projevuje také v jeho barvě. Tři základní paprsky tvoří tři základní barvy, které svými
kombinacemi tvoří všechny ostatní barvy. Jedná se o červenou, modrou a zelenou (viz tvoření obrazu
na obrazovkách a displejích). Tzv. RGB (red-green-blue). Každý paprsek se u člověka projevuje jako
jeho ctnosti a neřesti, případně chybějí ctnosti, které je třeba dovyvinout. Na planetách, na nichž není
rozvinutý inteligentní život, se projevují pouze základní 3 Paprsky aspektů. Teprve až je přítomná
lidská říše se svou duševní rozmanitostí, projevují se i další čtyři Paprsky atributů neboli vlastností.

Charakteristiky Sedmi paprsků
První paprsek-síla, vůle neboli účelu (záměru), barva červená. Paprsek ničitel (Šivův princip, Bůh
Otec). V přírodě se projevuje jako silná jaderná síla (drží jádro atomu pohromadě). Má na starosti
rozklad substancí (stromů, těl), odumírání, dále např. červenání listů na podzim. Jedná o přípravu na
další cyklus.
U člověka se projevuje těmito ctnostmi: dává sílu, odvahu, vytrvalost, pravdomluvnost
pocházející z absolutní nebojácnosti, sílu vůle, zaměřenost na dosažení cíle, sílu vládnout,
vůdcovství, vizi, sílu k dobru.
 Neřesti: pýcha, ambice, svévolnost, tvrdost, arogance, touha ovládat druhé, umíněnost, hněv,
osamělost, síla ke zlu.
 Ctnosti, které je nutno vyvinout: jemnost, pokoru, sympatie, toleranci a trpělivost.
Druhý paprsek-láska a moudrost, barva tmavě modrá (indigo). Paprsek budovatel (Višnův princip,
Bůh Syn), gravitační síla. V přírodě má na starosti: budování, udržování a sycení života.
Člověku přináší tyto ctnosti: klid, sílu, trpělivost, vytrvalost, lásku k pravdě, věrnost, intuici,
průzračnou inteligenci, mírnou povahu, božskou lásku, moudrost, takt.
 Neřesti: přílišné zaujetí studiem, chlad, lhostejnost k ostatním, pohrdání omezeným
intelektem u druhých, sobeckost, podezřívavost.
 Nutno vyvinout tyto ctnosti: lásku, soucit, nesobeckost, energičnost.
Třetí paprsek-aktivita, inteligence a přizpůsobivost, barva zelená. Paprsek tvořitel (Brahma, Duch
svatý), slabá jaderná síla (umožňuje spojování prvků do chemických látek). V přírodě má na starosti:
růst těl ve zvířecí i rostlinné říši, fotosyntézu (viz zelená barva v přírodě).
U člověka přináší široký rozhled, pokud jde o abstraktní otázky, upřímnost, jasný intelekt,
schopnost soustředění, trpělivost, opatrnost, neobtěžování sebe ani druhých maličkostmi,
osvícenost mysli, filozofický úhel pohledu.
 Neřesti: intelektuální pýcha, chlad, izolace, oddělenost, nepřesnost v detailech, umíněnost,
sobectví, kritičnost, nepraktičnost, nedochvilnost, zahálčivost.
 Nutno vyvinout tyto ctnosti: sympatii, toleranci, oddanost, přesnost, energičnost, zdravý
selský rozum.
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Čtvrtý paprsek-harmonie, krása, umění a jednota, barva žlutá. Paprsek vlastností. Paprsek, který
spojuje protiklady a tím vytváří harmonii i jednotu. Spojuje vyšší trojici s nižší trojicí. Má na starosti
navození harmonie skrze konflikt. Nadduše lidstva, tzv. Oversoul ztělesňuje tento paprsek. Spojuje
vyšší duchovní dimenze s nižšími duševními a hmotnými dimenzemi. Je známo, že člověk roste
evolučně skrze narůstání duchovního napětí a pak následuje náhlý skok ve vývoji (odpovídá
dosahování harmonie skrze konflikt).
U člověka tento paprsek přináší silnou náklonnost, sympatii, kuráž, štědrost, oddanost,
rychlost intelektu a vnímání.
 Neřesti: sebestřednost, ustaranost, nepřesnost, nedostatek morální odvahy, silné vášně,
netečnost, extravagance, zastřená intuice.
 Nutno vyvinout: vyrovnanost, důvěru, sebekontrolu, čistotu, nesobeckost, přesnost, mentální
a morální rovnováhu.
Pátý paprsek-konkrétní znalosti neboli věda, barva oranžová. V současné době je tento paprsek
velmi aktivní a přinesl lidstvu velký vědecko-technický rozvoj. Pátý paprsek byl použit při záměrném
vědeckém vytvoření zárodku mysli u primitivního člověka, což způsobilo jeho vyčlenění z říše zvířat.
U člověka přináší přesnost, spravedlnost (bez slitování), vytrvalost, zdravý selský rozum,
čestnost, zapálený intelekt, pravdivost.
 Neřesti: ostrá kritika, omezenost, arogance, neodpouštění, nedostatek sympatií, předsudky,
tendence se izolovat, mentální oddělenost.
 Nutno vyvinout: úctu, oddanost, sympatii, lásku, široké duševní rozhledy.
Šestý paprsek-abstraktní idealismus a oddanost, barva bleděmodrá. V současné době jeho působení
slábne poté, co dominoval ve věku Ryb. Tento paprsek stojí za všemi náboženstvími, církvemi,
věroukami a kulty. Naučil lidstvo oddanosti vysokým ideálům namísto materiálních hodnot, jakými do
té doby byly klan, kmen, rod či rodina. Takto byly lidstvu zpřístupněny vyšší ideály, avšak jejich
nedokonalá realizace vyústila v křížové výpravy, vraždění domorodců, náboženská dogmata a
fanatismus.
U člověka přináší tyto ctnosti: oddanost, zacílenou mysl, lásku, jemnost, intuici, loajálnost,
úctu, všezahrnující přijímání, idealismus a sympatii.
 Neřesti: sobecká a žárlivá láska, panovačnost, předpojatost, sebeklamy, sektářství,
pověrčivost, předsudky, ukvapené závěry, plamenný hněv, násilí, fanatismus, podezřívavost.
 Nutno vyvinout tyto ctnosti: sílu, sebeobětování, čistotu, pravdu, toleranci, vyrovnanost,
rovnováhu, zdravý selský rozum.
Sedmý paprsek-ceremoniální (obřadní) řád, magie a rituál, barva fialová. V současné době rychle
nahrazuje ustupující šestý paprsek věku Ryb a bude dominovat po dobu věku Vodnáře. Jeho účelem
je zhmotňovat vysoké ideje vysněné v době věku Ryb. Jako jediný paprsek má schopnost přivádět do
reality nehmotné hodnoty (magie). Vládne minerálnímu království, jeho účinkem je zhuštění,
krystalizace, strukturování. V praxi se to může projevovat až extrémně např. v podobě pravidelných
hranatých obytných a kancelářských budov, ve kterých lidé pracují v malých oddělených komůrkách.
Ve spojení se čtvrtým paprskem vytváří nejvyšší druh umění, který je na jedné straně vysoce
umělecky inspirován a na druhé - dokonale řemeslně ztvárněn.
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Člověku přináší tyto ctnosti: sílu, vytrvalost, odvahu, zdvořilost, puntičkářství, spoléhání na
sebe, tvořivost, přemýšlivost, organizační talent.
 Neřesti: formalismus, bigotnost, pýcha, omezenost, špatný úsudek, arogance, přílišný důraz
na rutinu, pověrčivost.
 Nutno vyvinout tyto ctnosti: uvědomění si Jednoty, široký rozhled, tolerance, pokora,
jemnost, lásku.

Na závěr
U tématu Paprsků by veškerý dogmatismus byl marný. Můžeme vytušit pouze zlomek
podivuhodného celku, který je zcela mimo dosah našeho uvědomování. Celku, který si nejvyšší
Andělé, tyto dokonalené bytosti, teprve začínají uvědomovat. Pokud připustíme fakt, že průměrný
člověk si plně uvědomuje pouze fyzickou úroveň, téměř si uvědomuje emoční úroveň a teprve vyvíjí
vědomí mentální úrovně, pak je nasnadě, že v chápání kosmických záležitostí je pouze zatím v
prvopočátcích. Pokud uznáme další skutečnost, že uvědomovat si nějakou úroveň a umět ji ovládat a
řídit jsou velmi rozdílné věci, bude zřejmé, jak vzdálená je nám možnost pochopit z kosmického
schématu cokoliv, kromě jeho základního směřování.
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Planetární Logos je bytostí, jejímž projeveným tělem je planeta (s veškerým životem, který na ní existuje).
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