Éter - prostředník mezi duchem a hmotou
Mnoho kultur zná pojmy, kterými popisuje univerzální životní energii - čchi v Číně, prána v
Indii, pneuma v Řecku, guruwari v Austrálii, mana v Polynésii, ód, orgon, éter ... to je stále
tatáž síla, která prostupuje vše a tvoří základ spojení ducha a hmoty. I když věda tento
element nezná, vždy se našli lidé, kteří se nezalekli perzekuce ze strany oficiální vědy a
zkoumali éter a jeho vlastnosti. Dokonce i Albert Einstein ve své řeči "Éter a teorie relativity"
kterou přednesl na Říšské univerzitě v Leidenu 5.5.1920, se pokusil vrátit éteru místo ve
fyzikálních modelech. Přednášku ukončil slovy: "Podle obecné teorie relativity je prostor bez
éteru nemyslitelný."
Lékař Franz Anton Mesmer vytvořil teorii živočišného magnetismu. Ze svých pozorování
odvodil následující hypotézy:
1. Existuje jediná síla, která proniká celým vesmírem.
2. Každá nemoc je důsledkem nerovnováhy této síly.
3. Léčit znamená obnovovat tuto rovnováhu."
Jeho současníkem byl Carl Reichenbach, přírodovědec který za pomoci mnoha pokusů zjistil,
že éter je v temné místnosti viditelný ve formě záření v různých barvách, že se dá
soustřeďovat lupou, ovlivňovat pomocí krystalů a ukládat ve vodě.
Pravidla feng-šuej dobře vystihují chování éteru v prostoru a mohou pomoci formulovat
hlavní zákony popisující vlastnosti éteru. To znamená, že čchi může nabývat různé kvality a
je jen otázkou rozlišení kolik jejích projevů budeme potřebovat prakticky popisovat. Jeden z
nejzávažnějších je zákon orgonomického potenciálu. Tento zákon je doplňkovým zákonem k
termodynamickému zákonu entropie. Zákon entropie říká, že energie v jakékoli formě se
pohybuje z míst nebo stavů s vyšším potenciálem na místa nebo stavy s nižším
potenciálem. Jako příklad může sloužit voda tekoucí z kopce dolů nebo fakt, že horké těleso
se neohřívá samovolně dál, ale chladne. Éter a voda se navzájem přitahují. Wilhelm Reich
vypozoroval, že v atmosféře se vytvářejí shluky silným sáním éteru na místa jeho vyššího
potenciálu. Tato místa přitahují vodu, kde postupně vzniká ve spolupráci s dalšími procesy
množství naakumulované vody. Nakonec začne převažovat zákon entropie a nárůstem
potenciálu mraky vyprší, čímž se hromadění éteru vyrovnává. Ve feng-šuej tato vlastnost
vede k budování rybníčku před vchodem do domu, který hromadí čchi a přináší do domu
štěstí a blahobyt.
Podobné vlastnosti jako voda má i křemen. Je to zásobník, který éter pomalu a rovnoměrně
uvolňuje. Éter uložený v křemeni zde slouží jako nosné médium pro přenos informací, které
způsobují léčivý efekt. Podobné vlastnosti mají i další krystalické minerály. Na tomto
principu pravděpodobně fungují i homeopatické léky, kde dochází k navázání informace
prostřednictvím éteru na hmotu a jejímu následnému uvolnění ve vodním prostředí těla.
Kromě křemene se éter velmi dobře váže na jadeit - odvěký kámen štěstí v Číně. Jiný
materiál, známý svou schopností vázat éter, je dřevo. Jsou známy praktiky polynéských
šamanů, kteří nabíjejí dřevěné hole éterem a pak je používají k odstranění soupeře náhlým
uvolněním éteru. Taková praxe se odráží také v pohádkách evropských národů, kde
černokněžníci, čarodějové a mágové se dají identifikovat podle neodmyslitelné kouzelnické
hůlky nebo dokonce velké hole. Čarodějnické klobouky mohou mít souvislost s další
vlastností éteru, a to že ho ovlivňuje tvar. Záhady pyramid mohou souviset s vlastností éteru
proudit podél dlouhých linií a shromažďovat se na jejich koncích. Vzájemná přitažlivost éteru
a vody může vysvětlovat přesun vody mimo objekt pyramidy a její schopnost mumifikovat vysoušet objekty ve svém nitru.

Ve feng-šuej je důležité sledování toků řek nebo chodníků zvěře. Tak se zjišťoval průběh čchi
v zemi. Jeden ze způsobů sledování čchi je i sledování pohybu lidí. Dobrým místem je
například supermarket - kudy se lidé pohybují a kudy ne? Toky lidí souhlasí s toky čchi.
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