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Det eteriska höljet
Man har menat att det eteriska höljet gör alla relationer tänkbara, eftersom den individuella eterkroppen är en integrerad del av planetens eterkropp, av solsystemets
och av universums eterkropp. Alla formerna är sammanflätade, och enorma energiströmmar cirkulerar hela tiden genom detta universella energifält. ”Dessa energiströmmar har i sin tur en verkan på den fysiska kroppen och sätter den på ett eller
annat sätt i verksamhet i enlighet med styrkan och beskaffenheten hos vilket slags
energi det nu må vara som dominerar eterkroppen vid någon viss tidpunkt. ” (Alice
Bailey, Telepati och eterkroppen, p. 12)
Fastän den universella verkan av detta enorma energifält ligger bortom vår
fattningsförmåga, har mänskligheten hur som helst en viktig roll att spela för att förvandla planetens eterkropp till ett nätverk av upplysta trianglar som sprider kärlekens
rena energi. Med tiden kommer denna triangelmatris att vävas till en fastare struktur
i formens värld, så att mänskligheten blir mer mottaglig för de högre intrycken. Det
är möjligt att spridningen av kommunikationsteknologin är en fingervisning om att
det fysiska och eterplanet närmar sig varann. Tillgången till dessa nya tekniker gör
att folk kan kommunicera med och relatera till varandra i realtid och utan hinder av
tid och rum. Troligen är detta en återspegling av de roller som telepati och intuition
kommer att spela när människosläktet utvecklas. När vi går in i en tidsålder där
riktiga värden och i synnerhet intuitionen utvecklats blir så småningom enkelhet (i
andlig bemärkelse) och frihet från det lägre sinnets krångligheter, normen.
Än så länge kan inte den yttre formen uttrycka skönheten och renheten hos
vattumannaimpulsen. Den andliga filosofin påminner oss om att alla former finns
till för att uttrycka sanningen. När ljus och god vilja smälter samman och blandas i triangelnätverket projiceras den upplysta goda viljan in i formvärlden. Dessa
transformativa energier påverkar mänskliga sinnen med visionära och upphöjda tankar som bidrar till att forma en ny himmel och en ny jord. Ett mönster av goda relationer till det som är ovan och till det som är nedan bryter fram, vilket är ett tecken
på att de inre och yttre världarna kopplas ihop.
’Upptäckten’ eller snarare erkännandet av att de eteriska planen finns pockar
på. Det dröjer nog inte många år innan visionära forskare tränger in i dessa subtilare
områden och inleder en ny tidsålder i studiet och användandet av energi, magnetism
och radioaktivitet till nytta för helheten.
Vårt inre arbete tillsammans vidgar vår medvetenhet från det rent mänskliga
perspektivet till att omfatta våra skyldigheter mot planeten och alla naturrikena.

Reflektioner om det eteriska
Det finns ingenting i det manifesta universum
– på system- eller planetnivå eller i de skilda
naturrikena – som inte äger en energiform. Den
är subtil och inte påtaglig men likväl substantiell och kontrollerar, styr och avgränsar den
yttre fysiska kroppen. Detta är eterkroppen.

eterkroppar, och man kommer att studera och
erkänna etrarnas devor och elementaler. Då
kommer den riktiga användningen av ceremoniella riter till skydd för människan att inta sin
rätta plats.

Etern är en universell matris som
många aktiva flöden strömmar från... Och
dessa aktiva flöden alstrar i sin tur elementen
luft, eld, vatten och jord och virrvarret skapade
former.
		
Aether: The Transcript

...eterkroppen manifesteras genom rörelse, de
dolda rörelserna i levande väsen... blodets cirkulation, savens rörelse i träden... det eteriska
handlar om rytm och tid.

Alice Bailey, En avhandling om kosmisk
eld, p. 349

Alice Bailey , Telepati och eterkroppen, p. 118

Aether: The Transcript

Vår västerländska vetenskap och kultur saknar
medvetenhet om etern. Och denna brist ligger
i hjärtat av och är grunden till många av våra
problem, stora som små.

Planetens eternivåer kommer att vara fulla av
ökad aktivitet, och allteftersom årtiondena går
kommer människan sakta men säkert att bli
medveten om dem och deras invånare. Den
omedelbara verkan av eterenergins stegring
blir att ett större antal människor kommer att ha
etersyn, och det kommer att vara normalt och
naturligt för dem att kunna leva medvetet på
eteriska nivåer. Flertalet människor fungerar
bara medvetet på det fysiska planets tre lägre
nivåer – den gasformiga, den flytande och den
fasta nivån – och eternivåerna är lika stängda
för dem som de astrala. Under de kommandeårhundradena kommer människans normala
hemvist att bli hela det fysiska planet upp till,
men inte inklusive, det andra underplanet. Den
fjärde och den tredje eternivån kommer att
vara lika välkända för henne som det fysiska
landskap som hon nu är bekant med.

Aether: The Transcript

Eterkroppen eller energikroppen hos varje
människa är därför en integrerad beståndsdel
av själva planetens och följaktligen solsystemets eterkropp. Genom detta medium är varje
mänsklig varelse i grunden förbunden med
varje annat uttryck för det gudomliga Livet,
vare sig litet eller stort. Funktionen hos eterkroppen är att motta energiimpulser och att
aktiveras av dessa impulser eller kraftströmmar, som kommer från eller har sitt ursprung
i en eller annan källa. Eterkroppen är i själva
verket inget annat än energi. Den är sammansatt av otaliga krafttrådar eller tunna
energiströmmar som står i förbindelse med
den emotionella och den mentala kroppen
samt med själen genom deras koordinerande
verkan. Dessa energiströmmar har i sin tur en
verkan på den fysiska kroppen och sätter den
på ett eller annat sätt i verksamhet i enlighet
med styrkan och beskaffenheten hos vilket
slags energi det nu vara må som dominerar
eterkroppen vid någon viss tidpunkt.

De som studerar medicin och naturvetenskap kommer att fokusera sin uppmärksamhet på eterkroppen, och den fysiska kroppens
beroende av eterkroppen kommer att erkännas. Detta kommer att förändra läkaryrkets
inriktning, och magnetiskt helande kommer att
ersätta de nuvarande metoderna av kirurgi och
läkemedelsbehandling. Människan kommer
då att normalt ha etersyn. Följden blir att hon
tvingas erkänna det som nu kallas ”den osynliga världen”, eller den överfysiska världen.
Man kommer att lägga märke till och kommunicera med människor som befinner sig i sina

Alice Bailey, Telepati och eterkroppen, p.12
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Planetens nätverk
Planetens nätverk av ljus, kärlek och tjänande förvandlar det mentala klimatet på vår
jord. Det omorienterar mänskligheten mot
andliga attityder och värderingar. De grupper och aktiviteter som vi rapporterar om i
Bulletinen återspeglar olika aspekter av nätverket.

skapliga tänkandet konkreta nycklar till vidare
kunskap om naturrikena och de krafter som
styr dem. Vissa ord används idag för att beskriva ett sådant förhållningssätt, t ex ”naturalismvetenskap”. Vi talar här om ett innovativt sätt
att observera, tänka och respektera världen, det
vill säga att länka och sammansmälta intuition
– tankevärlden – med det analytiska sinnet, de
medvetandenivåer som österlänningen kallar
buddhi och manas. Modern psykologi kallar
den för de båda hjärnhalvorna, den högra och
den vänstra.”
Man arbetar längs två kanaler, nämligen
det internationella universitetet och forskningscentret.
Universitetet erbjuder två typer av korrespondenskurser – en treårig och en femårig
cykel. Det går bra att ladda ner dem som pdffiler. Observera att kursmaterialet är på franska
men att studiearbetet även går att göra på engelska, men inte på svenska).
På forskningscentret ägnar man sig åt
”grundforskning om etern eller det eteriska fältet och åt att informera allmänheten om arbetet
på sin hemsida. Man utvecklar även användbara teknologier med dessa nya paradigm, som
bas.”

Etern: Kunskap är makt
Boken Aether: The transcript är en kompilering, en sammanställning, av tankar tänkta av
fritänkande forskare, artister, helare och lärare.
Författaren skriver: ”Projektet växte fram ur en
livslång fascination för tanken om etern, som
verkar finnas där, under olika namn i alla kulturer över hela världen. Tanken går tillbaka till
förhistorisk tid. Ämnet är enormt stort, ja, helt
obegränsat men någonstans måste man ju börja.
Den här boken är en sådan början.”
Boken växte fram ur en serie inspelade
intervjuer med andliga tänkare från skilda bakgrunder.
Några exempel på de ämnen som tas upp
i boken är: Etern, helhet, polaritet, medvetande,
ljus och mörker, lätthet och tyngdkraft, kvantum
och det som inte går att kvantifiera, kaos och
kosmos, evolution och involution, slutsatser och
rekommendationer...
Aether: The Transcript kan ni köpa som
bok, på CD eller som e-bok i pdf-format.
www.aetheraware.org

http://www.fondation-aether.org/
info@fondation-aether.org
The Radionic Association
Den 11-13 oktober 2013 håller The Radionic
Association en konferens i Bicester i England.
Adressen är Poundon House, Poundon. Intresserad? Läs mer på hemsidan www.poundonhouse.com
Ämnet för konferensen är Energimedicin i vattumannens tidsålder.
Läs gärna mer på www.radionic.co.uk/event/
radionic-association-conference/

Aether Foundation
Denna stiftelse bildades i Frankrike 1992. Fokus ligger på icke konventionella energier och
olika upptäckter som finns noterade ända sedan
antiken.
Stiftelsens ändamål är att ”sprida ett
klart och bestämt ljus över det som man tidigare
kallade ’det femte elementet’. Man vill främja
att den här kunskapen fortlöpande införlivas
med olika berörda aktivitetsområden. Syftet är
att utveckla ett nytt sätt att se på fenomenen i
vår fysiska värld och att ge det rationella veten-
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Tankekraft
Vanligtvis är vi omedvetna om hur mycket vårt
beteende och våra livsmönster präglas av tankar.
Men från tid till annan tvingas vi av en kris att
vakna upp och medge att vi påverkats. Mänskligheten går just nu igenom en sådan kris. Vi måste
förstå vilka tankar som lett fram till krisen och
vilka nya tankar som ger oss inspiration till att
göra nödvändiga förändringar och leda oss in i
en mer balanserad värld. Detta är den välbekanta
mänskliga erfarenheten bakom uttrycket ”en
tanke vars tid har kommit”. Vi kan föreställa oss
hur sådana tankar cirklar runt i omgivningen och
observerar hur världshändelserna utvecklar sig, i
väntan på det rätta ögonblicket att inkarnera och
sätta tanken i verket. Detta är ett korrekt om än
något idylliskt sätt att beskriva Patanjalis ’molnet
av vetbara ting’, varur vi drar tankar som svar på
de periodiska kraven i mänskliga kriser.
Det finns inte en kris som inte har en lösning, och det är en rätt glädjande slutsats. Men
kommer vi att gå den nu upplysta vägen? Eller
kommer vi att fortsätta med våra vanliga uppgifter och hoppas på att krisen försvinner eller
löser sig? Sådana frågor visar på sanningen att
varenda kris i själva verket är ett test på förmågan att diskriminera, att fatta riktiga beslut och att

agera utifrån dem med det nu upplysta sinnet. Det
är stimulerande att märka att alltfler människor
omsätter den goda viljan i handling och ersätter
tävling och konkurrens mellan personligheter
med samarbete. Se bara på den globala ekonomiska krisen. Fler och fler människor och expertgrupper inser att en hela tiden expanderande
global konsumtionsbaserad ekonomi är ödesbestämd att misslyckas. Många hjälper nu till att
konstruera och magnetisera den snart gryende
mainstream-tanken att mänskligheten måste leva
inom vår planets resursgränser och tjäna alla livsformer, snarare än att tanklöst exploatera dem.
Triangelnätverket, som är byggt på värden
och relationer hos själens geometriska struktur, är
ett fantastiskt redskap för att hjälpa till att förstå
de nya tankar som tränger igenom och ner från
intuitionen, och vänder dem till klara, strålande
tankeformer. Vår dagliga visualisering av detta
nätverk av upplyst kärlek hjälper oss alla att tänka
igenom de många nya konstruktiva tankarna, att
så frön i mänsklighetens sinne med deras levandehet och själskvalitet, och medverka till att
bygga en värld av goda relationer.
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