
ጠቅሊሊ እይታ 

ኤተርየስ ሶሳይቲ አሇም አቀፍ መንፈሳዊ ወንዴማማችነት ሲሆን በዋናነት ስሇ ሰው ሌጅ መንፈሳዊ 

ነፃነት እና ብቃት ሊይ በተመሇከተ ይሰራሌ፡፡ 

ሶሳይቲው የተመሰረተው እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1955 የዮጋ መምህር በሆኑት በድክተር 

ጆርጅ ኪንግ አማካኝነት ነው፡፡ በሶሳይቲው የሚሰጡት ዋና ዋና ትምህርቶችም የተገኙት ድክተር ጆርጅ 

ኪንግን እንዯ ማስተሊሇፊያ መሳሪያ በመጠቀም በመንፈሳዊ ዯረጃቸው እጅግ ከረቀቁ በዚህና በላልች 

አሇማት ከሚገኙ ታሊሊቅ መምህራን ነው፡፡ 

 እነዚህ ጥበቦች ከዚህ በፊት እንዯነ ስሪ ክርሽና ፣ ቡዴሃ እና እየሱስ ባለ ታሊሊቅ የሰማየ ሰማያት 

መምህራን ሇሰው ሌጅ የተሰጡትን ትምህርቶች ሇመተካት ሳይሆን ነገር ግን በነባሩ ይዘት ሊይ የሰማየ 

ሰማያት እውቀቶችን ባካተተ መሌኩ የተሰጡ ናቸው፡፡ 

 የሶሳይቲወም አንደና ዋነኛው እምነት እነዚህ ባሇፉት ጊዜዓት ወዯ መሬት መጥተው የነበሩት 

ታሊሊቅ መምህራን ብዙዎቹ ከላሊ አሇማት የመጡ ናቸው የሚሌ ነው፡፡ 

የሶሳይቲው ትምሀርት በዋናነት ከራስ ይሌቅ ሇላልች የማገሌገሌን አስፈሊጊነት ሊይ ያተኮረ ነው፡፡ 

መርህ ቃለም እንዯሚገሌፀው፡-  

"አገሌግልት በፅዴቅ ማማ ሊይ ያሇች ጌጥ ነች" 

ሶሳይቲው እራሱን እንዯ አንዴ እና ብቸኛ የፅዴቅ እና የመንፈሳዊው ብቃት መዴረሻ መንገዴ 

አዴርጎ አያቀርብም፡፡ ይሌቁንም የሁለም ትሊሌቅ ሃይማኖት መርሆች በተሇያየ መሌኩ የሚመሰክሩት ስሇ 

አንደ እና ጊዜ ስሇማይሽረው መሇኮታዊውና የሁለ ምንጭ ስሇሆነው እውነታ ነው ብል ያምናሌ፡፡ 

 የሶሳይቲው አርማ ምሌክት ትርጉም እግዚአብሄር ጥበብን ተመስል ሲከሰት የሚሌ ነው፡፡ 

በስተግራ ያሇው ጥንታዊና ቅደስ ምሌክት እግዚአብሄርን የሚወክሌ ሲሆን በስተቀኝ የሚገኘው የሶስት 

መዓዘን ምስሌ ምሌክት ዯግሞ ጥበብ የሚሇውን ይወክሊሌ፡፡ 

 

 

 



መሰረታዊና ቁሌፍ እምነቶች 

የሶሳይቲው እምነት እነዚህ የሚከተለትን ጉዲዮች በሰፊውና በጥሌቀት ይሸፍናሌ፡፡ፍሌስፍና፣ 

ሃይማኖት፣ ሜታ ፊዚክስ (የነገሮች እውነታን የሚመረምር እና የሚያስረዲ) እንዱሁም የመንፈሳዊ ጥናት 

እና ምርምር ናቸው፡፡ 

በተጨማሪም የሚከተለትን ቁሌፍ ሃሳቦችንም ያካትታሌ፡፡ 

 

ከራስ ይሌቅ ሇላልች መርዲትን ያማከሇ አገሌግልት 

ላልችን ማገሌገሌ (ካርማ ዮጋ) ማንም ሰው ሉከውነው የሚችሌ ትሌቅ መንፈሳዊ ሌምምዴ ነው፡፡ 

ይህም በኤተርየስ ሶሳይቲ ትምህርት እና ስራ አካሄዴ ሊይ የግንባር ቀዯምትነቱን ቦታ ይይዛሌ፡፡ 

 

ዮጋ 

ዮጋ ሇላሊው መስጠትን መሰረት ማዴረጉ እንዲሇ ሆኖ ሇአካሌ ብቃት ፣ እራስን ሇማዝናናት እና 

ጤናን ከመጠበቂያነት ባሇፈ ወዯ መንፈሳዊ ብቃት እንዯሚያዯርስ የተረጋገጠሇት ጥንታዊ መንገዴ ነው፡፡ 

 

መንፈሳዊ ሃይሌ፡ ፀልት እና ፈውስ 

መንፈሳዊ ሃይሌ በተፈጥሮ ህግ መሰረት እንዯ ኤላክትሪክ በተጨባጭ የሚሰራ ሃይሌ ነው፡፡ 

ሇተሊከሇት ነገር ሁለ ሉፈውስ የመንፈሳዊ ተመስጦ እና ምሪት ሉሰጥ ሉባርክ እና ከክፉ ነገር ሉከሊከሌ 

ይችሊሌ፡፡ 

ይህንን ብርሃን እና ፍቅር ሃይሌ ሁሊችንም ወዯራሳችን ማምጣት እና ሇላሊው ማስተሊሇፍን መማር 

እንችሊሇን፡፡ ይህ ብቻ አይዯሇም በዚህ ሃይሌ እራሳችንን እና ላልች ግሇሰቦችን ከሁለም በሊይ ዯግሞ 

መሊው አሇምን በአንዴ ሊይ ሇመርዲትም እንችሊሌን፡፡ 

 የሃይሇቃሌ ፀልት መሌካም ተፅዕኖን ሇማምጣት የመንፈሳዊ ሃይሌን ወዯ ራስ መሳቢያ እና 

ወዯታሇመሇት ተቀባይ አካሌ እንዱዯርስ አቅጣጫ ማስያዣ ነው፡፡ 



 ማንትራ (አንዴን ቅደስ ቃሌ ዯጋግሞ ዴምፅን አውጥቶ መናገር) ላሊው ትሌቅ የዚህን ሚስራዊ 

ሃይሌ ወዯ ራስ ማምጫና ወዯ ላሊውም የማስተሊሇፊያ መንገዴ ነው፡፡ መንፈሳዊ ፈውስም በተመሳሳይ 

የሚሰራ ሲሆን ማንኛውም ሰው ሉማረውም ይችሊሌ፡፡ 

 

መሇኮታዊው ማንነት 

 የእኛ እና የመሊው ፍጥረት መሰረታዊ ማንነት መሇኮታዊና የእግዚአብሄር አካሌ ክፍሌ ነው፡፡ 

ሁሊችንም ከዚህ አንዴ መሇኮታዊ ምንጭ የመጣን ነን ቀስ በቀስም ወዯዚሁ ምንጭ ተመሌሰን እንሄዲሇን፡፡ 

 ይህም ምንጭ በተሇያዩ እምነቶች ጋዴ ፣ብርሃማ፣ ጅሆቫ ወዘተ በመባሌ በተሇያየ ስም 

ይታወቃሌ፡፡ 

 ዘሊሇማዊ ነው፣ ከሁለም በሊይ ሃያሌ ነው፣ ሁለንም ያካተተ ነው፣ ሁለም ቦታ ይገኛሌ፣ እንዱሁም 

ሁለም ነገር ነው ከዚህም በሊይ ነው፡፡ 

የህይወት ጉዞአችንን በሰሊ ጥንቃቄ በመከታተሌ አንዯኛ ከፍ ወዲሇ ሰብዕና ዯረጃ እንሻገራሇን፡፡ 

ሁሇተኛ ከመሇኮታዊው ማንነታችን ጋር እየተዋወቅን እንሄዲሇን፡፡ 

በዚህም የተነሳ የመንፈሳዊ ብቃት ዯረጃችን እያዯገ ይሄዲሌ ይህ ብቻ አይዯሇም ላልችን ሇመርዲት 

የሚያስችሇን መንፈሳዊ ሃይሌ በውስጣችን እየጨመረ ይሄዲሌ፡፡ 

 

 

የመንፈሳዊ ሌባችን ምክር እና ተፈጥሮ ያዯሇን ምትሃታዊ ሃይሌ 

መንፈሳዊ የሆኑ ሌምምድችን በማዴረግ እና ላልችን በመረዲት ውስጣችን የሚመክረንን ዴምፅ 

በጥራት የመስማት እና አብሮን የተፈጠረውን ምትሃታዊ ሃይሊችንን ማሻሻሌ እንችሊሇን፡፡ 

 

 

 



የላሊ አሇማት ህይወት 

በዚህ ሶሊር ሲስተም ውስጥ ባለ ላልች ፕሊኔቶች ሊይ ከኛ እጅግ የረቀቀ ስሌጣኔ ያሇ ቢሆንም 

በአፈጣጠራቸው ሌዩነት የተነሳ ግን ሳይንስ እነዚህን ፍጥረታት እስከ አሁን ሉያገኛቸው አሌቻሇም፡፡ነገር 

ግን እነዚህ ፍጥረታት ወዯር በላሇው ዯግነታቸው እና እራሳቸውን መስዋት በማዴረግ የሰውን ዘር ተቆጥሮ 

በማያሌቅ መንገዴ እየረደ ይገኛለ፡፡ እነሱ ባይኖሩ ኖሮ ገና ዴሮ ጠፍተን ነበር፡፡ 

ባሇፉት ጊዜአት ከላልች ፕሊኔቶች ትምህርት ሇመስጠት እና እንዱሁም በላልች መንገድች ሇሰው 

ሌጆች ወሳኝ የሆኑ እገዛዎችን ሇማዴረግ ከሰው ሌጅ ተወሌዯው በመካከሊችን ከተገኙት የሰማየ ሰማያት 

መምህራን ውስጥ እየሱስ፣ ቡዴሃ፣ ስሪ ፓታንጃሉ፣ ስሪ ክሪሽና፣ ኮንፊሺየስ እና ላዎዚ ይገኙበታሌ፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ ኤተርየስ ሶሳይቲ ከሰማየ ሰማያት መምህራን ጋር በቀጥታ በመተባበር አምስት 

መንፈሳዊ ተሌዕኮዎችን ይፈፅማሌ ከእነዚህም አንደ ዘመቻ ጸልት ሃይሌ(ኦፕሬሽን ፕረየር ፓወር) ነው፡፡ 

የማሰብ ችልታ ያሊቸው ፍጥረቶች ከዚህም ሶሊር ሲስተም ውጭ ይገኛለ፡፡ አንዲንድቹ ሇአሊማት 

በስሌጣኔአቸው ከኛ በጣም የረቀቁ ሲሆኑ አንዲንድቹ ዯግሞ ከኛ ያነሱ ናቸው፡፡ 

 

ዩፎ 

ዩፎ ምንነቱ የማይታወቅ በራሪ ነገር በመባሌ ይታወቅ የነበረ ቢሆም በአሁን ጊዜ ግን የላሊ አሇም 

ፍጥረታት የበረራ መሳሪያ መሆኑ ተረጋግጧሌ፡፡ 

 እነዚህ ፍጥረታት ሇዘመናት መሬትን ሲጎበኙ ኖረዋሌ በሂንደ መፅሃፍት ሊይ ቪማና የሚሌ ስያሜ 

ያሊቸው ሲሆን በመፅሃፍ ቅደስ ውስጥም በብዙ አይነት አገሊሇፅ ተቀምጠው ይገኛለ፡፡ ሇምሳላ 

ዯመና፣ኮከብ፣ የሚበር ጥቅሌ የመሳሰለት ናቸው፡፡ 

 

ካርማ(ዴርጊት ከነአፀፋው) እና ከሞት በሃሊ ዲግም መወሇዴ 

ካርማ ትምህርት እንጂ ቅጣት አይዯሇም፡፡ ካርማ በመንፈሳዊ እዴገት ጉዞአችን ሊይ 

የሚያስፈሌገንን ትምህርት የሚሰጠን ትሌቅ መንፈሳዊ መምህር ነው፡፡ 



 ምዴር ሊይ ዲግም በስጋ ተወሌዯን እስክንመጣ ዴረስ በመሃሌ ባሇው ጊዜ ውስጥ በላሊ የመኖሪያ 

ቦታ የተወሰነ ጊዜ እናሳሌፋሇን፡፡ 

ይህም ቦታ በመሬት ክፍሌ ውስጥ የሚካተት ሲሆን አፈጣጠሩ ግን አሁን ካሇንበት የተሇየ 

ነው፡፡ከብዙ በአካሌ ተዯጋግሞ መወሇዴ በኃሊ የቀረቡሌንን ትምህርቶች ተምረን ስንጨርስ ይህንን ዲግም 

የመወሇዴ ኡዯት ትተን ከኛ በረቀቀ ላሊ ፕሊኔት ሊይ በላሊ ዓይነት ኡዯት የሰማየ ሰማያት መምህራን ሆነን 

አንኖራሇን፡፡ 

የሰው ሇጅ ሇዘመናት ሲዘራው ከኖረው መጥፎ ሃሳቡና ዴርጊቱ የተነሳ ሉያጭዯው የተቃረበው 

ነገር ጥሩ አይዯሇም፡፡ 

 ይሄ ዯግሞ የሰማየ ሰማያት መምህራንን በብዙ መሌኩ መሌካም ጣሌቃ ገብነታቸውን ያስቀራሌ፡፡ 

ሇሰው ሌጅ በከተማዎች ሊይ በግሌጽ እንዲይታዩ የሚያግዲቸውም ይሄው የኛው ካርማ ነው፡፡ 

 ብዙውን የኤተርየስ ሶሳይቲ ስራ ዓሊማ በዋነኛነት የዚህን አሇም ዘር (ካርማ) ሚዛኑን ማሻሻሌ 

ነው፡፡በተሇይም በሶሳይቲው የሚከወኑት መንፈሳዊ ተሌዕኮዎች ዋነኛ መሳሪያዎቹ ናቸው፡፡ 

 

ኩንዲሉኒ፡ ቻካራ እና ኦራ(ፀዲሌ)  

ብናየውም ባናየውም ቢሰማንም ባይሰማንም ሁሊችንም ኦራ(ፀዲሌ) የሚባሌ በሰውነታችን 

የውጨኛው ክፍሌ ሊይ የሚገኝ የብርሃን አካሌ አሇን፡፡ 

ይህ ፀዲሌ የተሰራው ሰጋዊው አካሊችን እንዯተሰራበት በቀሊለ ሌናየው በማንችሇው ነገር ቢሆንም 

ይህ ማሇት ግን አካሊችን አይዯሇም ማሇት ሳይሆን አፈጣጠሩ ከስጋዊ የአካሌ ክፍሊችን የተሇየ ስሇሆነ ብቻ 

ነው፡፡ 

በስጋዊው አይናችን ሌናየው የማንችሇው ሃይሌ ወዯ ሰውነታችን ውስጥ ከሰውነታችንም ወዯ 

ውጭ በእነዚህ ቀዲዲዎች ወይም ቻካራወቻችን ይገባሌ ይወጣሌ፡፡ 

እነዚህም ሰውነታችን ሊይ የሚገኙ ትናንሽ በሮች ሲሆኑ በሳይንሳዊ አጠራራቸው ፊዚክ ሴንተር 

በመባሌም ይታወቃለ፡፡ የጀርባ አጥንታችንን ሌክ እንዯ ቀጭን ግንዴ ብናየው እነዚህን ትናንሽ በሮች 

ግንደ ሊይ እንዯበቀለ አበባዎች ሆነው የሰውነታችንን የፊተኛውና የውጨኛው ክፍሌ ሊይ ማሇትም ፡ 

የብርሃን አካሊችን ወይም ፀዲሊችን ሊይ ይገኛለ፡፡ 



ኩንዲሉኒ የጀርባ አጥንታችን የታችኛው ክፍሌ ሊይ ሚገኝ ትሌቅ ሚስጥራዊ ሃይሌ ነው፡፡ አንዲንዳ እባቡ 

ሃይሌ በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ 

የዚህ ሃይሌ በጀርባ አጥንታችን በኩሌ ወዯሊይ መነሳት የትናንሾቹን  በሮች ወይም የቻካራዎቻችንን 

መከፈት እና በትክክሌ መስራት ያስከትሊሌ፡፡ ይኸውም ከፍተኛ ወዯ ሆነ የመንፈሳዊ ብቃት ዯረጃ ሊይ 

መዴረስን እና ስሇ ሰማየ ሰማያት ምንነት ወዯ መረዲት ይወስዲሌ፡፡ 

 

የማይሞት አካሌ ያሊቸው መምህራን 

መሬት ሊይ ያሇ ሰው የተዘጋጀሇትን ትምህርት ሇመማር እና የመንፈሳዊ ስብዕና ዯረጃውን 

ሇማሳዯግ በዚህ ምዴር ሊይ በተዯጋጋሚ በአካሌ ይወሇዲሌ፡፡ ይህንን የመማር ሂዯት ያጠናቀቀ ግሇሰብ 

ከፊት ሇፊቱ ሁሇት ምርጫዎች ይኖሩታሌ እነሱም፡- ከዚህ አሇም በረቀቀ ላሊ አሇም ሊይ አዱስ የህይወት 

ኡዯት መቀጠሌ ሲሆን ወይም ዯግሞ የማይሞት አካሌ ይዞ በዚሁ አሇም ሊይ በመንፈሳዊ መምህርነት 

የሰው ሌጅን እየረዲ መኖር ነው፡፡ 

 የማይሞት አካሌ ያሊቸው መምህራን እጅግ ታሊቅ መንፈሳዊ እና ምትሃታዊ ሃይሌ አሊቸው፡፡ 

ከሁለም በሊይ ዯግሞ እጅግ ታሊቅ የሆነ የዯግነት እና የጥበባት ባሇቤቶች ናቸው፡፡ እኛ እንዯምናረጀውም 

አያረጁም በየተወሰነ ጊዜም የሰውነት አካሊቸውን በራሳቸው ፈቃዴ እንዯ አዱስ በመቀየር ሁላም በአካሌ 

ወጣት እንዯሆኑ ይኖራለ፡፡ 

 

እናታችን መሬት 

እናታችን መሬት ይህን ኃሊቀር እና በአብዛኛው ክፉ ሇሆነው ሇሰው ሌጅ መኖሪያ ሇመሆን ስትሌ የእራሷን 

የእዴገት ጉዞ መስዋዕት ያዯረገች ህይወት ብቻ ሳይሆን አምሊካዊ ማንነት ያሊት ፍጥረት ነች፡፡ 

 ሇማሰብ በሚያስቸግር የመስዋዕትነት ተግባር ሊይ ያሊቸውን እናታችን መሬትን ሇመረዲት እና 

ሇማገዝ ኤተርየስ ሶሳይቲ በብዙ መሌኩ እየሰራ ይገኛሌ፡፡ 

 

 



ቅደስ ተራሮች 

እነዚህ ቅደስ ተራሮች ከሰማየ ሰማያት ፍጥረታት እና የማይሞት አካሌ ካሊቸው መምህራን 

በተሇቀቀ የተሇየ መንፈሳዊ ሃይሌ ተሞሌተዋሌ፡፡ ይህም የሆነው በድክተር ጆርጅ ኪንግ አማካኝነት ሲሆን 

ይህንን ዘመቻ ኮከብ ብርሃን የተባሇውን ተራሮቹን በሃይሌ የመሙሊት ተሌዕኮ በአሇም ዙሪያ ሇመፈፀም 

ድክተር ጆርጅ ኪንግን ከሶስት ዓመት በሊይ ፈጅቶባቸዋሌ፡፡ 

 ይህንን ሃይሌ በፀልት አማካይነት ሇማውጣት እና ወዯ ተፈሇገው አቅጣጫ ሇማሰራጨት 

እንዱቻሌ ኤተርየስ ሶሳይቲ በዓመት ውስጥ ብዙ ጊዜ ወዯ እነዚህ ተራሮች መንፈሳዊ ጉዞን ያዘጋጃሌ፡፡ 

              

 

                    ሇተጨማሪ መረጃ : info.et@aetherius.co.uk 
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