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GENOVÝ KLÍČ 22
SIDDHI – Milost
HVĚZDA – Sirius

KVALITA – seskupující18 
ZRANĚNÍ – celosvětové (zastřešuje 

všechna kolektivní zranění)
ARCHANDĚL – Capkiel

LINIE – všechny linie
ROVINA – monadická

Sedmý paprSek
Vnitřní SVětlo – luminiscence/světelná zářeB

invokace sedmé pečetě

ZÁkladní poSelStVí 

Utrpení je milost

18   Anglicky gathering odkazuje na kvalitu, která koncentruje, shromažďuje, 
skládá dohromady, zahušťuje a seskupuje. Také se používá v případě sběru 
vyzrálých plodů. 
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Sedm posvátných pečetí

InvokacI zahájíme modlitbou 
pěti elementů.

Anděli země, prosím pročisti mé fyzické tělo.

Anděli vody, prosím pročisti mé astrální tělo.

Anděli vzduchu, prosím pročisti mé mentální tělo.

Anděli ohně, prosím posvěť mého ducha.

Anděli éteru, prosím seskup kvintesenci19. 

 

19   Jedná se o vytříbení a sjednocení esenciálního ze všeho, co jest.
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Brány k milosti

invokace sedmé pečetě

BytostI čistého světla a posvátných vyšších světů, 
stojíme zde před vámi v přijímání a zbožné úctě.

Pro tuto invokaci povznášíme své srdce a uchováváme svou 
mysl jasnou. 

Usilujeme o spojení s nejvyššími harmoniemi a frekvencemi 
inteligence a světla, ať nás prostoupí až do samotného jádra 
našeho bytí a otevírají nás klenbě nekonečna, a tím nás jemně 
přivádí do náruče naší esence.

Tímto vzýváme sedmý paprsek boží,
abychom mohli zakusit jeho Milost.

Předstupujeme před tebe nazí a zranitelní, 
se všemi svými bolestmi, se svými chybami 
i s karmou minulou, tak zjevnou a zřejmou.
Před světlem šlechetným nic neskrýváme. 
Tobě své srdce, svou mysl i svoje tělo otevíráme.
Každý atom i každou buňku ti obětujeme.
Předkládáme ti své žádosti, svoje sny,
svoje touhy, ba i nejsvětější úmysly.
Nabízíme ti své dary a talenty,
svá siddhi i svého božského génia.
Předkládáme ti svou bolest i strach, své ztráty i zapomnění.
Předkládáme ti svůj smutek, zlobu, chtíč i sobectví,
své popírání, hanbu, krutost,
svou vinu a též svou lhostejnost.
 

Obzvláště ti svěřujeme k transmutaci všechny naše lidské 
problémy. 

 Skládáme před tebou svoji smrtelnost. 
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Sedm posvátných pečetí

Na tvůj oltář svůj život klademe a znovu k tobě přistupujeme 
jako malé děti, rozkošné a nevinné – jako kdysi, beze strachu 
i bez naděje, bez trápení.

Žádáme tě o tvou boží Milost, 
kéž se začne vlévat do našeho otevřeného čistého srdce. 
Žádáme tě o tvou Milost, nechť polaská naše těla a rozechvěje 
jemné chloupky na naší kůži. 
Tvému nádhernému vyzařování, tvým proudům, 
tak třpytivým a konejšivým, 
se otevíráme celou svou bytostí.

Voláme po záplavě světelné záře – posvátného světla sedmého 
paprsku.

Pozvedáme hlavu k nebesům a doširoka rozevíráme svoji náruč, 
abychom se napojili tajemstvím tohoto vnitřního světla. 
Dovolujeme jemně tkaným paprskům tohoto světla, aby pronikaly 
a harmonizovaly všech našich sedm jemnohmotných těl. 
Vdechujeme královskou modř poklidně zářících bytostí. 
A jejich mihotavý zlatý třpyt, jejich zlatavě modrá vlákna 
a jejich jemné žensky měkké světlo se na nás snáší, jako by na 
naše ramena sama Velká matka položila svůj posvátný modrý 
plášť. 
Hluboce se klaníme této Milosti, jejíž přítomnost vnímáme, 
skláníme se před posvátnou šakti, jež na nás dopadá z nebeských 
říší. 
Celou svou duší se otevíráme tajemství soumraku – těm 
okamžikům v životě, kdy stojíme na prahu něčeho nového. 
Přijímáme zázrak stmívání, kdy den pohasíná do noci, zatímco 
posvátné vnitřní světlo si nachází svou drahocennou cestu stále 
hlouběji do hmoty a první hvězdy se rozsvěcují na obzoru a svým 
mihotavým světlem se třpytí na vnitřním nebi. 
Voláme k sobě jejich zář, světlo luminiscence. 
Povoláváme tyto zázraky a Milost, aby od nynějška působily 
v našich životech. 


