
Eter/Özün Özü/Akaşa
“Özün özünün [Akaşa/Eterin] enerjileri ve ruhun güçlerini yükseltmede bir vasıta görevi 
gördüğünü keşfettim. Eterin aynı zamanda fark edilmeme anlamında “görünmezlik” sağladığı 
söylenir. Bunu denerseniz, bunu yaparken aynı zamanda düşüncelerinizi durdurmak için Boşluk 
Meditasyonu yapıyor olmanız çok önemlidir, zira düşünceler de enerji yayar. Tabii ki bu fiziksel 
görünmezlik anlamına gelmemektedir, sadece farkedilmeme anlamına gelmektedir. Tıpkı iyi 
eğitimli Ninjaların sürekli olarak yaptıklarının tasvir edildiği gibi.” - Yüksek Rahibe Maxine 
Dietrich

Eter İnvoke Etme:

1. Kendinizi sınırsız bir alanın merkezinde hayal edip hissedin. Bu süzülüyormuşsunuz gibi bir his 
verecektir. Yukarısı, aşağısı veya sağ ya da sol yok. Eterin ultraviyole “renginde”dir, siyah ışığa çok
benzer. 1970’lerde kullanılan ve posterlerdeki floresan renkleri ışıklandıran siyah ışıklarla aşinalığı 
olanlar için imgelenmesi gereken renk budur, zira çok güçlüdür. Siyah ışıklar da ultraviyoledir. Hiç 
siyah ışık görmediyseniz de herhangi bir arama motoruna “siyah ışık” diye aramanız yeterlidir, 
resimlerine bakıp görebilirsiniz. Siyah ışık ampülleri bile var. Bu enerji ışık tayfının görünmez 
kısmına ilk adımdır. Ruh ışık tayfının hem görünür, hem de görünmez taraflarından ışıklardan 
meydana gelmektedir.

2. Akaşa/Eter’i soluyun, kendinizi ultraviyole enerji tarafından tamamen çevrelenmiş olarak 
imgeleyin ve Temel Meditasyonundaki enerji solumasında yaptığınız gibi bu enerjiyi soluyun ve 
tüm varlığınızı doldurun. Bunu 11 nefes boyunca yapın. Bu enerjiyi hissedin ve zihninizi ve astral 
hislerinzi buna odaklayın.

3. Bu enerjiyi invoke etmenin size verdiği his üzerine 10-15 dakika meditasyon yapın ve odaklanın.

“Teorik kısımda elementlerin nasıl akaşa ilkesinden kaynaklandıkları, burada eksiksiz bir dengede 
muhafaza edildiklerini öğrenmiştik. Bir majisyen elementlerle ilgili uzun alıştırmaları başarıyla 
bitirdikten sonra en latif ilkeyi, yani astral eteri de kontrol edebilecektir.”

“Akaşanın ilksel kaynak, sebepler planı olduğunu öğrenmiştik. Kesin bir inanç beslenen ve iradi 
olarak bu planda yaratılan herhangi bir sebep, dilek düşünce veya imge, bu gerçekleşmenin hangi 
planda meydana gelmesi gerektiğinden bağımsız olarak elementlerin yardımıyla vuku bulmak 
zorundadır. Bu olay en büyük majikal sırlardan biridir ve majisyen için her kapıyı açan bir 
anahtardır. Bu olgunun kapsamını, majisyen ancak gelişiminin ileri aşamalarında 
anlayabilecektir.”

- Franz Bardon, Hermetik Bilimlere Giriş © 1956



Wikipedia’nın Eter üzerine İngilizce sayfasından (zira Türkçe sayfası bu metnin hazırlandığı tarih 
itibariyle yok) çeviridir:

“Eter Yunan felsefe ve biliminde 5. klasik elementtir. Bu Yunan olgusunun onun Hindu eşi olan 
Akaşadan direkt olarak türetildiği düşünülüyor. Yunan doktrinlerinde Eter göksel ateş ve Tanrıların 
yaşayıp soluduğu saf esanstı. Bu bağlantıyla Eter’in, Güneş’inki gibi boşlukta yayılabilen ışınımsal 
bir ısı olduğu görülüyor. Yunan kelimesi “aither” Hint-Avrupa kök “aith-” (“yanmak, parıldamak”) 
kökünden türetilmiştir. Bu kök kelime Etiyopya (Aithiopia)’nın isminde de görülebilir, ve “yanmış 
topraklar” gibi bir anlama sahiptir.

“Eter’in bir zamanlar tüm uzayı dolduran bir madde olduğuna inanılırdı. Aristo onu doğanın 
“vakumlardan nefret ettiği” ilkesi üzerine 5. element (Özün Özü) olarak görmüştür.”

Oliver Nicholson 19. yüzyılın daha popüler, ışık saçan eter fikrinin aksine daha eski, klasik eter 
olgusunun 3 özelliğe sahip olduğunu belirtmektedir. Bu özellikler arasında, klasik eterin maddesel 
olmayan bir yapısı vardı, “görünür ışığın vasıtasından daha az (görünmezliğine atıfta 
bulunuluyor)”dı ve “metaller yaratmak”tan sorumlu olması ve tüm bedenlerin gelişimini teşvik 
etmesi vardı. 

[1] “Robert Fludd, Eterin “ışıktan daha tinsel/ince” bir yapıya sahip olduğunu söylemiştir. Fludd 
Plotinus’un Eterin delici (her şeyin içine işleyen) ve maddesel olmayan yapıda olduğuna dair 3. 
yüzyıl görüşünü alıntılamıştır.”

[2] “James Clerk Maxwell, Lord Kelvin ve Nikola Tesla gibi 1800-1900’lerin görüşleri de Eter’in 
daha ziyade elektromanyetik alan olduğuna yönündeydi.”

“Modern fizikte karanlık enerjiye bazen klasik eterle benzerliğinden ötürü özün özü/quintessence 
denir.”



Türkiye SS Topluluğu Tarafından Joy of Satan'da verilen Eter/Özün

Özü/Akaşa İnvoke Etme sayfasının aslından çevrilmiştir. Sevgili vatan ve

ırkdaşlarımıza faydalı, Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan Baba'ya atfolsun!

http://web.archive.org/web/20150918200202/http://www.angelfire.com/hailtosatansvictory666/Invoking_Quintessence.html

