Οι Επτά Ακτίνες
Από το βιβλίο της Αλίκης Μπέιλι , Εσωτερική Ψυχολογία Τόμος Ι, οι επτά ακτίνες μπορούν να
περιγραφούν ως:

«…. είναι το άθροισμα της θείας Συνείδησης, του παγκόσμιου Νου· μπορούν να θεωρηθούν
σαν επτά νοήμονες Οντότητες δια των Οποίων πραγματώνεται το σχέδιο. Ενσωματώνουν το θείο
σκοπό, εκφράζουν τις ποιότητες που χρειάζονται για την υλοποίηση αυτού του σκοπού και
δημιουργούν τις μορφές και είναι οι μορφές δια των οποίων μπορεί να προωθηθεί σε περάτωση
η θεία ιδέα. ».
«Μια Ακτίνα δεν είναι παρά ένα όνομα για μια συγκεκριμένη δύναμη ή τύπο ενέργειας, με έμφαση
στην ποιότητα που παρουσιάζει η δύναμη και όχι στη μορφή που δημιουργεί».
Ονομάζονται επίσης Επτά Μεγάλα Όντα ή οι Επτά Ρίσι, εκπορεύονται από τον αστερισμό της
Μεγάλης Άρκτου. Οι 7 ακτίνες δείχνουν 7 τύπους και ποιότητες δύναμης (force) του ΕΝOΣ ή του
Απόλυτου.
Κάθε μία από αυτές τις ακτίνες έχει τις δικές της συγκεκριμένες ιδιότητες και γνωρίσματα και έχει
επταπλή επίδραση σε όλες τις μορφές, από το άτομο, μέχρι την ομάδα και τελικά σε όλα τα
βασίλεια.
Οι ακτίνες καθορίζουν τον άνθρωπο και τη μορφή, σε συνδυασμό με την επιρροή της Ιεραρχίας
και του Σχεδίου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο Ηλιακός Λόγος ενσαρκώνει τη μεγάλη κοσμική 2η
Ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας που είναι η κύρια καθοδηγητική δύναμη που κρύβει όλες τις εκφάνσεις
στο ηλιακό μας σύστημα. Έτσι, η 2η Ακτίνα καθορίζει τόσο την ποιότητα όσο και το σκοπό για
κάθε έκφραση ζωής και μορφής.
Οι Επτά Ακτίνες χωρίζονται στις τρεις Ακτίνες Όψεως και στις τέσσερις Ακτίνες Ιδιοτήτων με τις
ακόλουθες ταξινομήσεις:
Ακτίνες Όψεως
1. Η Ακτίνα της Θέλησης, ή Δύναμης.
2. Η Ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας.
3. Η Ακτίνα της Δραστηριότητας ή της Προσαρμοστικότητας.
Ακτίνες Ιδιότητας
4. Η Ακτίνα της Αρμονίας, της Ομορφιάς, της Τέχνης ή της Ενότητας.
5. Η Ακτίνα της Συγκεκριμένης Γνώσης ή Επιστήμης.
6. Η Ακτίνα του Αφηρημένου Ιδεαλισμού ή της Αφοσίωσης.
7. Η Ακτίνα της Τάξης ή της Τελετουργικής Μαγείας η του Νόμου.

Χαρακτηριστικά των Ακτίνων
Κάθε ακτίνα χαρακτηρίζεται από θετικές και αρνητικές ιδιότητες και θα εξαρτηθεί από το πώς το
άτομο εκφράζει τη δική του ελεύθερη βούληση ως κυρίαρχη ενέργεια.
Καθώς αυτές οι ακτίνες ακτινοβολούν τις ενέργειές τους, παράγουν μεταβολές, διαταραχές
και επιπτώσεις σε όλα τα έμβια όντα μέσα στο ηλιακό σύστημα. Οι ακτίνες δίνουν νόημα
στον κόσμο των μορφών και παρέχουν την ώθηση για εξέλιξη.
Κάθε φαινομενική μορφή είναι μια συνειδητή έκφραση των επτά ακτινικών Ζωών και του Σχεδίου
μέσα από τη ζωή, την ποιότητα, την εμφάνιση, το πνεύμα και την ψυχή της. Καθώς η φύση αυτών
των επτά Ζωών είναι η συνείδηση, λειτουργούν συνεργατικά και αρμονικά για την εκδήλωση του
Σχεδίου.
Κάθε ένα από τα επτά Άσραμ εποπτεύεται από έναν Κύριο μιας Ακτίνας . Ως κέντρο της θεϊκής
πρόθεσης, οι Κύριοι των Ακτίνων, εστιάζουν την ποιότητα και την όψη θέληση-σκοπό μιας
συγκεκριμένης ακτινικής συνείδησης.
Για την συνείδηση και την εμπειρία ζωής του ανθρώπου, η προσωπικότητά του, η Ψυχή και τα
νοητικό, συναισθηματικό, φυσικό-αιθερικό του σώματα, όλα
καθορίζονται από κάποια
συγκεκριμένη ακτίνα. Το ηλιακό μας σύστημα είναι ένα ηλιακό σύστημα 2ης ακτίνας που
αντιπροσωπεύεται από την αγάπη-σοφία. Αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης ομάδας 6 ακόμα
ηλιακών συστημάτων, το καθένα με διαφορετικό ακτινικό τύπο.

Για το άτομο που θέλει να καθορίσει το δικό του ακτινικό εξοπλισμό, πρέπει να εξετάσει την
επιρροή των ακτίνων:
• Ακτίνα της Ψυχής
• Ακτίνα της Προσωπικότητας
• Ακτίνα του Νοητικού σώματος
• Ακτίνα Αστρικού / Συναισθηματικού σώματος
• Ακτίνα Φυσικού / Αιθερικού σώματος

