
BOŽSKÝ MANAGERSKÝ SYSTÉM 

JAK BŮH ŘÍDÍ VESMÍR, PLANETY A 

JEJICH BYTOSTI? 

 

Sedm světelných paprsků 

 

 

Názvy Svatý oheň stvoření, Univerzální podstata Světa, Božská 

energie, to jsou označení pro Božského Ducha, z něhož sestává 

všechno, co zde na Zemi a ve vesmíru existuje.  

 

Vznešené Božské bytosti tyto univerzální síly řídí a kontrolují. Z tohoto Božského světla 

stále vznikají nové hvězdné světy, jiné hvězdné světy zanikají a z těch zaniklých a ve světlo 

proměněných substancí jsou opět po dlouhých časových obdobích vytvářeny nové světové 

systémy. Božský duch se zhušťuje, jeho vysoké vibrace se zpomalují až dolů k pevné fyzické 

hmotě. Tyto čisté sily jsou pro naše fyzické oko neviditelné stejně jako je neviditelná 

elektřina, ale my je rozpoznáváme podle jejich účinků. Náš celý vesmír a celé stvoření v něm 

jsou jevovými formami různých vibrací původní Božské prasubstance, Božského Ducha. To 

jsou zjednodušeně podané tvůrčí postupy, tak jak jsou pro nás srozumitelné.  

 

Kosmické prasvětlo je prostřednictvím obrovských sluncí, účinkujících jako transformátory, 

předáváno dolů. Jako naše sluneční světlo procházející hranolem se rozkládá do sedmi barev 

duhy, tak i kosmické světlo se na svém sestupu od obrovských sluncí od center spirální 

mlhoviny až ke sluncím s jejich planetami rozkládá v sedm hlavních paprsků. Těchto sedm 

hlavních paprsků vyživuje veškerý život s jeho Božskými čistými silami a vlastnostmi. 

Rozpoznání těchto sedmi paprsků a jejich používání tvoří důležitý základ pro práci člověka 

při proměňování nedobrých poměrů na zemi a také pro jeho vlastní očišťování. 

Prostřednictvím nanebevzatých nehmotných bytostí je těchto sedm paprsků soustřeďováno 

do ohnisek v zemské atmosféře, tam jsou střeženy a uchovávány pro rozvoj života a jsou dále 

posílány dolů tak, aby každá živoucí bytost mohla převzít jejich vibrace. Tato centra se 

většinou nalézají v oblasti jemnohmotné a jsou pro naše oči neviditelná. Každý člověk stojí 

pod aspekty jednoho ze sedmi paprsků. Během svých četných pozemských životů se u něj 

vyhraněně projevují tyto určité vlastnosti. Zde níže je popsáno sedm hlavních paprsků s 

vlastnostmi, které jsou v jejich základu, jejich barvy a jejich řídící bytosti. 

 

První paprsek 
Obsahuje Božskou vůli, víru, ochranu, sílu, srdnatost, moc a činorodost. Jeho barva je 

královská modř s křišťálově bílými paprsky. Velké řídicí osobnosti tohoto paprsku jsou 

nanebevstoupený mistr chohan El Morya, archanděl Michael a elohim Herkules. 

 

Druhý paprsek 
Představuje moudrost, osvícenost, lásku a inteligenci. Jeho barva je zlatožlutá. Řídící 

osobnosti jsou nanebevstoupený mistr Konfucius, archanděl Jofiel a elohim Kasiopeia.  

 

 

 



Třetí paprsek  

Jeho vlastnosti jsou čistá Božská láska, velebení a tolerance, krása a bratrství. Jeho barva je 

růžová. Řídící osobnosti jsou nanebevstoupená mistryně Rovena, archanděl Chamuel a 

elohim Orion. 

 

Čtvrtý paprsek 
Má základní vlastnosti čistotu, výstup vzhůru (nanebevzetí, nanebevstoupení) a vzestupu k 

základům. Jeho barva je křišťálově bílá. Jeho řídící osobnosti jsou nanebevstoupený mistr 

Serapis, archanděl Gabriel a elohim Claire. 

 

Pátý paprsek 
Obsahuje vyzařování pravdy, léčení, síly soustředění a svěcení. Jeho barva je zelená. Řídící 

osobnosti jsou nanebevstoupený mistr Hilarion, archanděl Rafael a elohim Vista. 

 

Šestý paprsek 
Obsahuje vibrace míru, služby, oddanosti a milosti. Jeho barva je rubínově červená se zlatou. 

Řídící bytosti jsou nanebevzatá mistryně Nada, archanděl Uriel a elohim Tranquilitas. 

 

Sedmý paprsek 
Obsahuje moudrost, očišťování, proměňování, soucitnost, milosrdenství, vzývání a 

ceremoniál. Jeho barva je (světle) fialová. Jeho řídící osobnosti jsou nanebevzatý mistr Saint 

Germain, archanděl Zadkiel a elohim Arcturus. 

 

Tyto řídící bytosti paprsků jsou chohan (čti šohan), archanděl a elohim. Chohanem se nazývá 

řídící bytost a tyto veliké bytosti jsou nanebevystoupení (nanebevzatí) mistři, nehmotné 

bytosti, které z největší části vzešli z našeho pozemského vývoje. Byli lidmi, tak jako jsme 

jimi my a přes mnohé inkarnace dosáhli své evoluce a dokonalosti. Tyto bytosti zůstávají v 

našem pozemském rozvoji, aby nám pomáhaly. Zatím rezignují na svoji "Nirvánu", na svoji 

blaženost, protože v hluboké lásce a milosrdenství chtějí zprostředkovat své vědění o 

možnosti vystoupení vzhůru pro člověka. Archandělé náležejí k jiné vývojové řadě, neboť ti 

na naší Zemi nikdy nebyli lidmi. Řídí nebeské sbory, které v každém případě přísluší jejich 

paprsku a jsou představiteli božských ctností. Elohimové jsou tvůrci světů, kteří vytvořili náš 

planetární systém. Jsou to tedy bytosti, které jsou prastaré, starší než náš planetární vývoj. 

Jsou nejvyššími řídícími bytostmi přírodních sil, které následují jejich příkazů. 

 

 

O tomto tématu a dalších podstatných věcech, které by měl znát každý, kdo 

je na cestě za světlem, se dozvíte a naučíte na pobytovém intenzivním 

semináři ŽIVOT V SOULADU: 

 
16. – 17.06.2012 -  pobytový intenzivní seminář ŽIVOT V SOULADU aneb ZÁKONY 

SVĚTLA A LÁSKY NA ZEMI - jak prakticky fungovat v novém tvořícím se systému na 

Zemi v propojení s vesmírnými principy; o holistických provázanostech událostí, o podstatě 

existence lidí, Země a vesmíru a jejich fungování ve společném kontextu Jednoty. Život 

v propojení hmoty a ducha. Příprava na MERKABA TURBINA a MERKABA SRDCE.  

Meditace Jednoty a pro Matku Zemi. 

Web: http://www.inspirala.cz/index.php?det=369  

Lektor: Silvano Paolucci, Giorgio Maras 

Kde: Rusava, ONENESS Centrum  
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