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D
e stem van God spreekt ook
vandaag tot ons. En u hoeft geen
profeet of heilig te zijn om het te horen.
Bent u een van die miljoenen mensen
die God tot zich heeft horen spreken
via een spirituele ervaring van grote
diepgang? Begreep u het of was het een
raadsel?
Na het lezen van dit boek zult u
het leven op een nieuwe manier gaan
zien. De tijdloze wijsheid van Eckankar
kan u helpen om te begrijpen dat u Ziel
bent, een oneindig spiritueel wezen.
Probeer eenvoudige spirituele
oefeningen waarmee u contact kunt
maken met het Licht en Geluid van God
waardoor u een rijker en gelukkiger
leven zult hebben.
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Duizenden mensen ontdekken spirituele waarheid op ECK seminars over
de hele wereld.

Sri Harold Klemp is de spirituele leider
van Eckankar, de Mahanta, de levende
ECK Meester. Zijn i nspirerende en
praktische aanpak van spiritualiteit helpt
duizenden mensen om meer vrijheid,
wijsheid en liefde te vinden. Zijn leer
inspireert en helpt om het Licht en Geluid
van God in eigen ervaringen te herkennen.

W
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Wat is Eckankar?

ij kunnen vele routes naar de hemel
volgen. God heeft voor zoveel verschillende
wegen en middelen gezorgd dat er een weg
is voor iedereen. . . . Als u er klaar voor bent,
zullen de Spirituele Oefeningen van ECK
u helpen om uw eigen, op maat gemaakte,
weg naar het Koninkrijk van God te vinden.

Sri Harold Klemp
The Golden Heart

De aarde is een grote, oude school en
eigenlijk geldt dit voor het hele materiële
niveau van bestaan dat het fysieke vlak
wordt genoemd. Maar wij zijn hier om meer
te leren dan alleen lezen, schrijven en
1

Er loopt een gemeenschappelijke gouden
draad door elke religieuze en spirituele

kwaliteit van uw leven kunt verbeteren.
Het is het spirituele avontuur van uw
leven.

rekenen. Wij zijn hier om onze weg terug
naar God te vinden.
Wij hebben vele leraren gekend: Mozes,
Jezus Christus, Mohammed, Confucius,
Boeddha, Krishna, Zarathoestra, Socrates,
Copernicus, Luther, Shakespeare,
Emerson, Einstein en nog vele anderen. De
lessen die wij hebben gevolgd, lopen uiteen
van Wie ben ik voor beginners tot De
betekenis van het leven voor gevorderden.
Tot de studieboeken behoren het Oude en
Nieuwe Testament, de apocriefe boeken, de
Thora, de Kabbala, de Koran, de Tao Te
Ching, het Boek der Veranderingen (I
Ching), de leer van Boeddha, de Bhagavad
Gita, het Boek van Mormon, het dagelijkse
nieuws en zelfs kinderliedjes.
Het doel van ECKANKAR - Oude
Wijsheid voor Vandaag is hetzelfde als dat
van de eerste leerboeken op school: het
bijbrengen van de basisbeginselen; u de
instrumenten te geven waarmee u uw
dromen kunt onderzoeken; u te helpen
meer liefde te ervaren en uw vroegere en
huidige relaties te begrijpen; u de spirituele
inzichten te geven waarmee u elke dag de
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Eckankar heeft oude wortels

Een kernpunt van Eckankar is de waarde
van persoonlijke spirituele ervaring. Door
een boek te lezen of naar een vriend te
luisteren, verkrijgt u slechts een beperkt
begrip van de spirituele werelden en de rol
die u daarin speelt.
Om meester te zijn over uw leven heeft
u zelfdiscipline nodig en een waar
verlangen om God voor uzelf te ervaren.
Uw ervaring met het spirituele Licht en
Geluid van God zal uw leven verrijken en
u helpen om uw dagelijkse problemen in
een liefdevol perspectief te plaatsen.

Het zelf ervaren van God
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leer. Deze draad wordt de ECK genoemd.
De ECK staat ook bekend als de Heilige
Geest, het Woord van God of de Hoorbare
Levensstroom.
Hoewel de leer van Eckankar oude
wortels heef t, is zij tijdloos. Zij is een
levende leer. Zij spreekt tot ons door boeken
en in ervaringen die wij zowel overdag als
in onze dromen kunnen hebben. Sinds het
begin van de beschaving heeft de Heilige
Geest mensen geïnspireerd om tot
spiritueel inzicht te komen.
Een grondtekst is de Shariyat-K iSugmad, wat Weg van de Eeuwige
betekent. Het is de heilige schrif t van
Eckankar. Een aantal hoofdstukken van
ECKANKAR - Oude Wijsheid voor Vandaag
beginnen met een citaat uit The Shariyat.

Er is altijd
een Levende ECK Meester
De belangrijkste leraar en mentor in
Eckankar is de Levende ECK Meester.
4

Eckankar is nooit zonder een levende
Meester. Dit garandeert dat de religie
zuiver blijf t en is aangepast aan het
bewustzijn van het betreffende tijdperk.
Het
voorkomt
de
theolog ische
twistgesprekken en politieke intriges die
zo gewoon zijn in grote organisaties. En het
stelt de spirituele leerling in staat om een
leraar te zien en te horen spreken die de
weg naar Zelf- en Godsrealisatie bewandeld
heeft.

Paul Twitchell presenteerde
Eckankar in 1965

Toen Paul Twitchell in 1965 Eckankar
presenteerde aan de moderne wereld,
scheidde hij de spirituele waarheid van het
culturele ver toon waarmee zij was
omgeven. Gewone mensen konden het
Licht en Geluid gaan ervaren, terwijl zij
tegelijkertijd een gelukkig, evenwichtig en
productief leven leidden.
Paul Twitchell werd in het begin van
deze eeuw geboren in de Amerikaanse
5

staat Kentucky en diende bij de Amerikaanse marine tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hij was al op jonge leeftijd een zoeker
en maakte kennis met een groep van
spirituele Meesters die zijn leven zouden
veranderen.Dit waren de Vairagi ECK
Meesters. Terwijl zij Paul trainden om de
Levende ECK Meester te worden, onderzocht hij onder verschillende leraren een
breed scala aan spirituele stromingen. De
leer van ECK was over alle windstreken
verspreid geraakt. Paul verzamelde deze
gouden leer van Licht en Geluid en maakte
haar gemakkelijk toegankelijk voor ons.
Het waren deze Godservaringen die hij
in zijn boek The Tiger’s Fang beschreef.
Uiteindelijk trad Paul Twitchell toe tot de
Orde der Vairagi en kreeg de opdracht om
Eckankar aan de wereld te presenteren. Hij
werd de Levende ECK Meester.
In 1965 hield Paul in Californië voor
het eerst workshops over Zielereizen en
bood hij lessenseries aan over de leer van
ECK. Er vormde zich een groep ECKisten
en in 1970 werd Eckankar opgericht als een

7

De huidige Levende ECK Meester is Sri
Harold Klemp. Hij groeide op op een
boerderij in de Amerikaanse staat Wisconsin, studeerde aan een theolog ische
faculteit en diende v ier jaar in de
A mer ikaanse luchtmacht. Toen hij
gelegerd was in Japan, ontdekte hij
Eckankar. Nadat hij in 1969 door Paul
Twitchell was ingewijd, verdiende Harold
zijn plek in de Werelden van God. Later
beschreef hij deze ervaringen in zijn
boeken The Wind of Change, Soul
Travelers of the Far Country, en Child in
the Wilderness.
Ieder jaar spreekt Sri Harold Klemp tot
vele duizenden zoekers op ECK seminars

Het is de missie van de
Levende ECK Meester om mensen
te helpen hun weg terug te vinden
naar God.

non-profit religieuze organisatie. Paul
Twitchell overleed in 1971, maar niet
voordat hij velen had ingewijd in de leer
van ECK.
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over de hele wereld. Er zijn ongeveer
zeventig v ideocassettes en meer dan
honderd audiocassettes van zijn openbare
lezingen verkrijgbaar. Hij heeft meer dan
v ijfender tig boeken geschreven en
publiceert nog steeds, waaronder vele
artikelen en lessenseries voor spirituele
studie. Zijn inspirerende en praktische
benader ing van spir itualiteit helpt
duizenden mensen om meer vrijheid,
wijsheid en liefde te vinden. Zijn leer
inspireert en helpt hen om hun eigen
ervaringen met het Licht en Geluid van
God te herkennen.

De boodschap van ECK is niet
orthodox en niet gericht op
evangelisatie

ECKisten zijn afkomstig uit alle rangen en
standen. Het enige dat zij gemeenschap-

middel van persoonlijke ervaringen.
Eckankar streef t er niet naar om
mensen te bekeren. Hoewel veel ECKisten
anderen graag deelgenoot maken van hun
spiritueel enthousiasme, is er een diep respect voor het geloof van ieder mens.
Daarom wordt de boodschap van ECK op
een rustige en ingetogen manier aangeboden. De leer is geschreven om tot de
innerlijke mens, tot Ziel, te spreken en niet
om de emoties of de angsten van spirituele
zoekers te bespelen.
De beste manier om een indruk te
krijgen van Eckankar is om een van de
meer dan negentig boeken te lezen die door
Eckankar worden uitgegeven. Vaak worden
er in deze boeken Spirituele Oefeningen
gegeven die u thuis in uw eigen tempo kunt
uitproberen. Sommige van deze boeken zijn
al in negen talen verkrijgbaar.

Eckankar is een godsdienst, maar geen
orthodoxe godsdienst. Eckankar is een
godsdienst voor het individu, iets wat velen
van ons van een religie verwacht hadden.
Het is opgezet om individuen te helpen hun
eigen weg terug naar God te vinden door
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Wat zijn ECKisten voor mensen?

8

pelijk hebben is liefde voor God en
toewijding aan spirituele ontplooiing. Alle
rassen en religieuze achtergronden komen
voor. Zij zijn verantwoordelijke burgers en
zijn niet onderworpen aan speciale dieetvoorschrif ten, ascetische leefregels of
kledingvoorschrif ten waardoor zij zich
zouden onderscheiden van hun medeburgers.
De meeste mensen die lid zijn geworden
van Eckankar hebben dat gedaan omdat
hun vragen over het leven niet beantwoord
werden door orthodoxe en traditionele
godsdiensten.

ECK - (EK) De Goddelijke, of Heilige,
Geest; de Hoorbare Levensstroom; de
essentie van God die al het leven draagt
en in stand houdt; de Levenskracht.

Eckankar - (EK-un-kar) Religie van het
Licht en Geluid van God. Betekent ook:
Medewerker met God.

Mahanta - (maa-HAN-taa) De innerlijke
vorm van de Levende ECK Meester die in
de innerlijke werelden de spirituele leerling
begeleidt.

Definities van Eckankar termen.
Voor een beter begrip van Eckankar volgen
hier enkele def inities. Wij gebruiken
bepaalde woorden om spirituele principes
te definiëren omdat deze woorden meer
beschrijvend zijn of omdat zij niet dezelfde
bijbetekenis of ingeburgerde betekenis
hebben als de woorden die meestal gebruikt
worden.
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Het Licht en Geluid van God - De
Heilige Geest. De twee vormen waarin God
in de lagere werelden verschijnt. De Heilige
Geest kan aan ons verschijnen als Licht of
als Geluid. Het Licht bestaat uit de atomen
van God die door de ruimte bewegen en het
Geluid is de Hoorbare Levensstroom die
Ziel naar huis terugbreng t. Door de
Spirituele Oefeningen van ECK leren
mensen om innerlijk naar deze twee
aspecten van de Heilige Geest te kijken en
te luisteren zodat zij inspiratie en raad
kunnen ontvangen.
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Ziel - Het ware zelf. Het innerlijke, meest
heilige deel van ieder mens. Omdat Ziel een
vonk van God is, kan het alle dingen zien,
weten en waarnemen.
Zielereizen - Een natuurlijke manier om
het bewustzijn te verruimen, om het hogere
gezichtspunt van Ziel te ervaren door de
spirituele oefeningen.
SUGMAD - (SOEG-mad) Een heilige
naam voor God, de bron van al het leven.
Het is mannelijk noch vrouwelijk.
Dit boek geeft u een kort overzicht van de
religie Eckankar. De leer is in feite erg
eenvoudig en vereist geen bijzondere
opleiding of academische studie. De basisovertuig ingen van Eckankar kunnen
gemakkelijk als volgt worden samengevat:
• Ziel is eeuwig en is de ware identiteit van
het individu
• Ziel bestaat omdat God Ziel lief heeft
• Ziel is op een reis van Zelf- en Godsrealisatie
12

• Spirituele ontplooiing kan versneld
worden door bewust contact met de ECK,
de Heilige Geest
• Dit contact kan gelegd worden door
de Spirituele Oefeningen van ECK en
de begeleiding van de Levende ECK
Meester
• De Mahanta, de Levende ECK Meester
is de spirituele leider van Eckankar
• Spirituele ervaring en bevrijding in dit
leven is beschikbaar voor iedereen.

13
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Zielereizen

ielereizen is een individuele
ervaring, een beseffen dat men overleeft. Het
is een innerlijke ervaring die schoonheid
brengt en liefde voor al het leven. Het kan
niet worden ervaren in rituelen of
ceremoniën en niet worden vervat in een
geloofsleer.

The Shariyat-Ki-Sugmad
Book One

U bent Ziel

Het traditionele beeld van Ziel houdt in dat
men er een heeft maar dat Deze zich ver
van het dagelijkse leven bevindt en pas
belangrijk wordt als uw fysieke lichaam
ophoudt te bestaan. De ECK ist geloof t
echter dat ieder mens Ziel is en dat Ziel
15

voor mij lag. Het was heel ver weg maar
kwam snel groter wordend met een
ongeloof lijke snelheid op mij af, als een
stralende zon die van de andere kant van
het heelal toestormde om mij in de hitte
van haar stralen op te slokken. Nu vloog
ik ernaartoe, als een klein stipje licht dat
zich voortspoedt om een planeet van
onbeschrijf lijke schittering te ontmoeten.”
Sr i Harold K lemp ver telt deze
klassieke Zielereiservaring in zijn boek
Soul Travelers of the Far Country. Deze
ervaring vond plaats tijdens zijn opleiding
tot Levende ECK Meester. Tijdens dit
bezoek aan de Godswerelden werd hij
vergezeld door de ECK Meester Rebazar
Tarzs en leerde hij hoe de ECK mensen
helpt wier hart bezwaard is. Sri Harold
vertelt verder:
“Het was alsof ik de zon invloog, door
een gordijn van licht ging en aan de andere
kant weer te voorschijn kwam in een wereld
van adembenemende kleuren. Ik hing in
de ruimte en was een stralend licht (het
schitterende Zielelichaam) van zien, weten
en zijn.

het essentiële en permanente centrum van
ons wezen is. Het kan nooit verloren gaan.
Door de stress van het moderne leven
vergeten wij gemakkelijk wie wij zijn. Onze
fysieke en emotionele zintuigen raken
overspoeld en wij verliezen het spirituele
gezichtspunt van Ziel. Het opnieuw
verkrijgen van dit gezichtspunt wordt
Zielereizen genoemd. En Zielereizen komt
tot stand door dagelijks de Spirituele
Oefeningen van ECK te doen.
Veel mensen ervaren Zielereizen als een
vergroting van bewustzijn of kennis: een
ingeving om een vriend te bellen of een
diepere betekenis kunnen zien achter je
huidige problemen. Andere hebben
dramatische ervaringen vol van spirituele
majesteit. In Eckankar leer t u om
spirituele waarheden door persoonlijke
ervaring voor uzelf te bewijzen.

“Een puntje wit licht verscheen in de
diepten van het donkere universum dat

17

Een klassieke Zielereiservaring
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“Onder mij lag het verblindend witte
zand van een strand en het zeewater was
blauw-groen, met vele tinten; de golven
waren rustig. Kleine vogels dreven mee op
het getij van de branding, een weerspiegeling van het geven-en-nemen van het
leven. In de helder blauwe lucht was geen
wolkje of nevel te zien. Dit moet de hemel
zijn, dacht ik.
“Het volgende moment bevond ik mij
op een hoge rots die uitzag over de oceaan.
Hoe kan men de waarneming van Ziel
beschrijven, want ondanks de grote hoogte
kon ik zien en horen alsof mijn voeten in
het warme zand daar beneden liepen?
“‘Kijk, daar in de verte!’ beval een diepe
baritonstem naast mij.
“Opgeschrikt keek ik om mij heen. Het
was Rebazar Tarzs, de Tibetaanse ECK
Meester, die zonder twijfel de weldoener
was die voor deze reis naar een
wonderschone hemel van God had gezorgd.
In zijn krachtige rechterhand hield hij een
stevige wandelstok die tot zijn schouder
reikte. Met zijn linker wees hij naar twee
donkere figuren die in de verte langs het
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strand wandelden.
“Plotseling, vanuit ons uitkijkpunt op
de steile rots, verdween de afstand tussen
ons en de twee stipjes. Tijd en ruimte waren
beide vergaan. Mijn spirituele gezichtsvermogen sprong in een oogwenk naar de
twee figuren toe en ik zag een man en een
vrouw die langzaam langs het strand in
onze richting liepen. Tot mijn verrassing
was de vrij kleine man mijn vriend en
Meester, Paul Twitchell - de Mahanta. De
andere persoon was een jonge vrouw in een
lang gewaad dat zachtjes om haar heen
golfde in de lichte zeewind. Zij was slank,
had bruin haar en was iets kleiner dan
Paul. Pijn en tegenspoed hadden haar
gezicht verstrakt en als verdoofd liep zij
moeizaam naast hem.
“De twee strandwandelaars passeerden ons ver beneden ons uitkijkpunt op de
rots. Een mantel van licht omgaf ons en
Rebazar legde uit, ‘Dit warme licht waarin
wij baden, komt uit de Oceaan van Liefde
en Genade. Het is de Heilige Geest en is
een weerspiegeling van het licht van de
atomen van God.” Rebazars robijnrode

Wat kan Zielereizen voor u doen? De

“De vrouw had geprobeerd om
zelfmoord te plegen maar de Mahanta
greep in om dit te voorkomen. Daarna nam
hij haar ‘s nachts maandenlang uit het
lichaam en bracht haar voor spirituele
genezing naar dit serene paradijs aan zee.
“‘Haar emotionele en geestelijke herstel
zal tijd vergen,’ besloot Rebazar. ‘Kom,
laten wij gaan.’
“Ik wierp een laatste blik op de oceaan
en het strand en begreep plotseling dat deze
glinsterende, hemelse wateren onervaren
Zielen waren die wachten op de juiste
omstandigheden voor een nieuwe
incarnatie in de fysieke wereld. Toen, in een
oogwenk, was ik weer terug in mijn kamer.”
Hier volgen een aantal manieren
waarop Zielereizen ons helpt om een
gezonder en spiritueel meer voldoening
schenkend leven te leiden.

mantel was nauwelijks zichtbaar in deze
mist van gouden licht die ook mij scheen
te omhullen, alhoewel ik mijzelf niet kon
zien.
“‘ Deze bol van gouden licht is het Zielelichaam,’ zei hij, ‘de hoogste verschijningsvorm van de mens.’
“Op het strand beneden ons sjokte de
terneergeslagen vrouw naast Paul. Een
onvast spoor in het zand markeerde hun
langzame tempo, hun voetstappen slingerend langs de rand van de kabbelende
golfjes. Paul zag ons op de rots staan en
zwaaide, maar een onzichtbaar scherm
verborg ons voor de vrouw. Langzaam
liepen zij verder over het strand, steeds
kleiner wordend in de verte. Ver weg stond
een vuurtoren, hun bestemming.
“‘De smarten van het leven hebben diep
in de levenskracht van deze jonge vrouw
gesneden,’ merkte Rebazar op en er klonk
compassie in zijn muzikale stem. Hij sprak
niet met uiterlijke klanken maar niettemin
kon ik hem via de elektrische atmosfeer
van deze afgelegen wereld van God
glashelder verstaan....
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Maak u minder zorgen, heb meer
liefde, voel meer energie, verander
slechte gewoonten.
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U kunt Zielereizen door de Spirituele
Oefeningen van ECK te leren. Een
spirituele oefening is anders dan bidden
omdat het ons stimuleert om naar God te
luisteren. Met andere woorden: wij laten
de Schepper tot ons spreken, in plaats van
andersom. Het verschil tussen een
spirituele oefening en meditatie is dat een
spirituele oefening meer actief is. ECKisten
nemen actief deel in een hogere staat van
bewustzijn in plaats van passief te wachten
tot zij deze ontvangen. En een spirituele
oefening verschilt van traditionele godsdienstige rituelen omdat er geen rekwisieten of speciale handelingen voor nodig zijn.

zoeken naar de ware oorzaken. En met deze
nieuw gevonden kracht is het vaak
gemakkelijker om anderen te dienen en
niet meer zo in te zitten over onze eigen
beperkingen.

voordelen zijn zowel subtiel als verreikend.
Wanneer u door persoonlijke ervaringen
weet dat uw leven verder reikt dan het
fysieke lichaam, dan wordt u bevrijd van
de angst voor de dood. U maakt zich minder
zorgen. Wanneer u door ervaring weet dat
u een Scheppend deel bent van een
lief hebbende God, dan laat u meer liefde
in uw leven binnen. U voelt zich minder
eenzaam en vervreemd. Wanneer u door
ervaring weet dat uw leven een spiritueel
doel heef t, dan zult u zich energieker
voelen.
Wanneer u vol bent van de opgetogenheid en de vreugde waarmee deze spirituele ervaringen gepaard gaan, dan bent
u beter in staat om oude gewoonten te
veranderen. In plaats van wilskracht te
gebruiken, kan het gebeuren dat oude
gewoontes gewoon verdwijnen.
Eckankar leert dat Ziel een gelukkig
wezen is. Het is nergens schuldig aan. Het
is de oorzaak van alle omstandigheden in
zijn leven. Hierdoor hoeven wij niet meer
anderen de schuld te geven maar
verschuift de nadruk naar het innerlijk
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Spirituele oefeningen zijn iets
anders dan bidden en astrale
projectie
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Zielereizen is ook iets anders dan
astrale projectie, dat de laatste tijd zo
bekend is geworden. Wanneer u buiten de
fysieke wereld reist door gebruik te maken
van uw Astrale lichaam dan bent u beperkt
tot het Astrale vlak. Het bewustzijn van
Ziel reikt verder en stelt u in staat om elke
Wereld van God te onderzoeken: het
Astrale, Causale, Mentale en Etherische
vlak en de vele werelden van Ziel die
daarboven liggen. Deze werelden zullen
verder worden besproken in hoofdstuk 6,
“De Goddelijke werelden van ECK.”

Een spirituele oefening om te
proberen
De Spirituele Oefeningen van ECK helpen
u om uw hart te openen voor het Licht en
Geluid van God. Eckankar kent meer dan
honderd verschillende oefeningen die alle
tot doel hebben om u meer inzicht te geven
in uzelf en God.
Een van de fundamentele Spirituele
Oefeningen van Eckankar is het zingen van
24

het woord HU (uitgesproken als Hjoe), de
heilige naam van God. Als u deze oefening
wilt doen, ga dan op een rustige plek zitten
of liggen. Ontspan u en denk aan een
spiritueel citaat of aan iemand van wie u
houdt. Sluit uw ogen. Zing enkele minuten
lang in uzelf of hardop HU en luister dan
in stilte. Misschien ervaart u de goddelijke
ECK, de Heilige Geest. Of verkrijgt u een
nieuw inzicht in uw leven. Deze ervaringen
zijn niet het voorrecht van een select
groepje. Met zelfdiscipline en toewijding
kunt u uw eigen spirituele fundament
leggen.
Eckankar leert dat het onze bestemming is om een Medewerker met God te
worden. Dit betekent dat wij een kanaal
zullen zijn voor de ECK, de Heilige Geest,
en de mensen om ons heen vreugde en
spirituele inspiratie zullen brengen. De
individualiteit verdwijnt in Eckankar niet.
Hierin onderscheidt Eckankar zich van het
Boeddhisme en Hindoeïsme die het opgaan
van het indiv idu in God als hun
uiteindelijke doel noemen. Eckankars respect voor de spirituele onschendbaarheid
25

van het individu komt tot uiting in hoe
Eckankar onderwezen wordt en in haar
eerbied voor de rechten, pr ivacy en
persoonlijke ruimte van anderen.
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3
Dromen

eze reizen naar de innerlijke
werelden zijn een bezoek aan de hemel; uw
dromen zijn een bezoek aan de hemel.
Dromen zijn niet slechts boodschappen van
het onderbewuste, alhoewel veel mensen ze
als niet meer dan dat beschouwen....
Symbolen vormen slechts de oppervlakte
van de ervaring.

Sri Harold Klemp
The Dream Master

Ziel slaapt nooit

Ziel slaapt nooit. Het is een eenheid van
bewustzijn. Terwijl het lichaam slaapt, is
het bewustzijn van Ziel wakker. De
her inner ing die van deze ervar ing
27

tussen de uiterlijke of fysieke wereld en de
innerlijke spirituele werelden. Dit kan men
doen door de Spirituele Oefeningen van
ECK of door bewust met dromen te werken.

Dromen helpen ons
in ons dagelijks leven

Het volgende verhaal, dat afkomstig is uit
Sri Harold Klemp’s boek The Eternal
Dreamer, is een prachtig voorbeeld van hoe
dromen ons in ons dagelijks leven kunnen
helpen. Dromen kunnen ons symbolen
geven om mee te werken en zij kunnen ons
de gelegenheid bieden om van Ziel tot Ziel
te communiceren.
Een zeker echtpaar kocht een paard dat
zij Sid noemden. Zij waren van plan om het
paard te trainen en weer te verkopen
wanneer het een bepaalde leef tijd had
bereikt. Het kwam natuurlijk niet bij hen
op om zich af te vragen wat Sid hiervan
vond. Ongeveer een jaar later had de man
een ongewone droom waarin hij een vol café
binnenliep. Hij zag een vrij tafeltje, liep

achterblijft, noemt men vaak een droom.
Dromen zijn net zo echt en van even
grote waarde als het wakende bewustzijn.
Zij vinden alleen plaats op een ander vlak
van bestaan. Veel van onze dromen zijn
verwarrend omdat onze herinnering ervan
vervormd wordt. Bij het ontwaken wordt
de droomervar ing bewerkt door de
droomcensor, een onderdeel van ons eigen
verstand, en herinneren wij ons slechts
delen van de gebeurtenis. Of de droom
wordt gecamouf leerd met symbolen omdat
wij ons onbehaaglijk voelen of de droom
niet kunnen begrijpen.

De Mahanta, de innerlijke vorm van de
Levende ECK Meester, is de Droommeester. Dromen zijn een van de manieren
waarop hij zijn spir ituele leerlingen
begeleidt. Hij gebruikt iemands dromen om
karma uit te werken en spirituele kennis
te geven. Het doel van een ECKist is om
in volledige vrijheid heen en weer te reizen
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De Mahanta is de Droommeester
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erheen en ging zitten. Er liep een man naar
hem toe die zich aan hem voorstelde.
“Hallo,” zei hij. “Ik ben Sid, je paard.”
De dromer vond dit hoogst vermakelijk.
“Mijn paard verschijnt als een mens in een
droom,” zei hij. “Dit is te gek.”
Het zat hem alleen dwars dat de man
in de droom een tand miste maar zijn paard
niet. De dromer en zijn paard raakten in
gesprek. Sid zei, “Je weet dat ik van jou en
je vrouw houd. Ik wil graag bij jullie blijven.
Eigenaren als jullie die kunnen Zielereizen
en waarmee ik in de droomtoestand dingen
kan bespreken, heb ik nog niet eerder
gehad.”
“Sid,” zei hij, “het valt me op dat je met
een van je achterbenen mank loopt.
Mankeer je daar iets aan?”
“Ik heb wat problemen met die voet,”
zei Sid. “Het is niet zo belangrijk maar als
je een hoefsmid mijn hoef zou willen laten
bijwerken dan zou ik beter kunnen lopen.”
En zij zetten hun gesprek voort.
Toen de man wakker werd en zijn
vrouw de droom vertelde, moesten zij
allebei har telijk lachen. Vooral de
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ontbrekende tand vonden zij komisch. Toen
zij later die morgen naar de stallen liepen,
zagen zij een groepje mensen bij Sids stal.
De Eckisten liepen er haastig naar toe,
bezorgd om het welzijn van hun paard.
De eigenaren zagen wat bloed op de
staldeur maar met Sid leek alles in orde te
zijn. De man deed hem een halster om en
bracht hem naar buiten. “Als u hem wilt
berijden, doe dan geen bit in zijn mond,”
raadde een van de stalknechten hem aan.
“Uw paard is op de een of andere manier
met zijn mond achter het slot van de deur
blijven haken en heeft een tand gebroken.”
Het echtpaar keek elkaar aan. “De
ontbrekende tand uit je droom,” zei de
vrouw. Zonder een woord te zeggen bukten
zij zich om de achtervoet van het paard te
controleren. De hoef moest worden
bijgewerkt, precies zoals Sid in de droom
had gezegd.
De Droommeester, de Mahanta, past de
droomtoestand soms aan zodat de ene Ziel
met de ander kan communiceren, ongeacht
diens vorm. Omdat de man een droom over
een pratend paard misschien niet serieus

had genomen, veranderde de Meester het
beeld zo dat de dromer het kon accepteren.
Dit is slechts een van de manieren waarop
de Meester werkt.

Dromen bevorderen
spirituele ontplooiing

de droomtoestand worden opgelost. Het
doel van karma is om ons bewustzijn te
openen en ons een spirituele les te leren.
Als we een spirituele les kunnen leren door
de ervaring in een droom te hebben, zou er
weinig reden zijn om de ervaring in de
wakende toestand te herhalen. Want het
gaat er in de eerste plaats om dat wij onze
spirituele groei voortzetten.
Hierdoor kunnen wij ons lichaam veel
stress en slijtage besparen. De Innerlijke
Meester kan bijvoorbeeld de ervaring van
een auto-ongeluk van het Fysieke naar het
Astrale Vlak verplaatsen en de ervaring
tijdens een droom laten plaatsvinden. De
ervaring kan nog steeds angstig zijn maar
is daar veel makkelijker te hanteren dan
hier.

Veel mensen beweren dat onze droombeelden en symbolen een gemeenschappelijke, voor iedereen geldende, betekenis
hebben en makkelijk kunnen worden
uitgelegd. In de openbare bibliotheken

Droomsymbolen zijn persoonlijk

Karma kan in de droomtoestand
worden opgelost
Karma, oude spirituele schulden, kan in
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Dromen spelen een belangrijke rol in de
spirituele ontplooiing van de ECKist. Zij
zijn een blik in de hemelse werelden. In veel
gevallen wordt de droom een leerinstrument. De ECKist is altijd geïnteresseerd
in leren en de droom kan een boodschap
bevatten over het bereiken van een hoger
bewustzijn. In dromen wordt onze persoonlijkheid, met haar angsten en
verlangens, blootgelegd zodat wij ernaar
kunnen kijken. Wij komen in dromen
eerlijk uit voor dingen waarover wij,
wanneer wij wakker zijn, niet eerlijk
zouden kunnen zijn.
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kunt u boeken vinden die u vertellen wat
bijvoorbeeld water of paarden betekenen.
In de droomleer van Eckankar wordt een
dergelijk simplistisch model niet gebruikt.
In ECK is ieder mens een uniek
individu. Daarom zijn ook de droomsymbolen die ieder mens gebruikt, uniek.
Zwemmen in een rivier kan voor de een
heel goed een andere betekenis hebben als
voor de ander. De sleutel voor de dromer is
derhalve om naar binnen te gaan en na te
gaan wat elk van deze symbolen zou
kunnen betekenen. Dit kan zelfs de vorm
van een spirituele oefening aannemen.

Droompersonages geven aspecten
van de dromer weer
Het verhaal en de personages van een
droom hebben niet altijd een directe
betekenis. Zo kan een ijselijke nachtmerrie
een zeer positieve spirituele boodschap voor
de dromer bevatten. Maar meestal geven
de personages in een droom de dromer zelf
weer. Zij zijn sleutels om te begrijpen wie
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wij zijn en wat ons doel is. Eckankar leert
dat wij, wanneer wij proberen de betekenis
van onze dromen te begrijpen, dienen te
zoeken naar een positieve boodschap. De
Droommeester werkt altijd voor uw belang.

Er zijn vele niveaus van dromen

Er zijn vele niveaus van dromen. Als de
dromer er zich bewust van wordt dat hij
zich in een droom bevindt, kan hij de
leiding over de ervaring nemen. De dromer
kan de hulp van de Mahanta inroepen en
om spirituele raad vragen. Of de dromer
kan besluiten om een Tempel van Gouden
Wijsheid op een van de andere bestaansvlakken te bezoeken. In deze gevallen kan
er meer sprake zijn van Zielereizen dan van
dromen.

Dromen kunnen voorspellen

Er zijn ook voorspellende dromen. U kunt
het leven beschouwen vanuit een positie
boven het normale verloop van de tijd en
35

een glimp van de toekomst opvangen. Het
is echter het beste als u het gebruik van
voorspellingen beperkt tot uw eigen leven.
De kans dat de symbolen verkeerd worden
begrepen is groot. Als u over een aardbev ing droomt en snel uw vr ienden
waarschuwt voor de komende ramp, zou
het waarschijnlijk pijnlijk zijn als er niets
gebeurde.
Het is waarschijnlijk dat een dergelijke
droom een persoonlijke verander ing
voorspelt, misschien de komst van een
plotselinge verandering in uw omstandigheden of bewustzijn. Misschien bevat de
droom inderdaad een algemene voorspelling, maar de werkelijke betekenis zou u
kunnen ontgaan.

snel. Na het lezen van hun eigen droomdagboek staan veel mensen er verbaasd
van hoeveel zij dromen.
Een droomdagboek geeft ons ook de mogelijkheid om patronen in onze dromen te
zien. Bepaalde symbolen kunnen regelmatig terugkeren. Door deze te herkennen,
zijn wij beter in staat om deze ervaring te
begrijpen.
En tenslotte stelt het opschrijven van
de droom ons in staat om de ervaring te
integreren en los te laten. Wanneer wij deze
bagage loslaten, verkrijgen wij zowel
inzicht als spirituele vrijheid.

Het uiteindelijke doel van dromen is om
de mens dichter bij het Licht en Geluid van
God te brengen. Zo hebben dromen dus
hetzelfde doel als het leven zelf. In de
droom kan de Mahanta communiceren met
de nieuwe student die nog niet in staat is

Het doel van dromen is om de mens
dichter bij het Licht en Geluid van
God te brengen

Het kan nuttig zijn uw dromen in een
dagboek bij te houden. Dit verschaft een
brug tussen de innerlijke en uiterlijke
werelden. De meeste dromen vergeten wij
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Houd uw dromen bij in een
dagboek
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om zijn bewuste verstand voor de Innerlijke
Meester te openen.
Een droom is een stap op de weg van
spir ituele ontplooiing. En, zoals bij
Zielereizen, kan het ook een bron van
inspiratie zijn voor gewone mensen. Alles
is mogelijk. Het leven is niet langer een
alledaagse, door het toeval bepaalde
ervaring.
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4
Karma

e universele aard van de wet van
karma is een van de voornaamste factoren
die al het leven samenbinden; niet alleen
het menselijke leven, maar ook dat van
dieren, planten en gesteenten. Samen
vormen deze één grote familie, met een
ingewikkelde en sterk verweven
geschiedenis en een sterk verweven karma.

The Shariyat-Ki-Sugmad
Book One

Isaac Newton was 23 jaar oud toen hij in
de boomgaard van zijn moeder een appel
van de boom zag vallen. De appel viel in
werkelijkheid niet echt op zijn hoofd, maar
verleende wel verdere steun aan zijn
39

Karma werkt op zeer nauwkeurige en
intelligente wijze. Als wij in een eerder
leven een ander mens zijn vrijheid hebben
ontnomen, dan wordt in dit leven
waarschijnlijk onze vrijheid beknot. Deze
ervaring zal ons tijd geven om onze mening
te herzien en de wet van liefde te leren.

Karma kan ons bevrijden uit de
positie van slachtoffer

Wanneer wij in ons leven de wet van Karma
aanvaarden, dan worden wij bevrijd uit de
positie van slachtof fer. Wij beginnen
achterliggende spirituele oorzaken te zien
en daarnaar te handelen. Problemen
worden kansen om spiritueel te groeien.
Karma is iets anders dan lot of voorbestemming omdat het ons aanmoedigt om
ons in het leven actief op te stellen. De wet
van Karma vereist dat de spir ituele
leerling zich aan de hoogste ethische
normen houdt. De regels zijn simpel.
Eckankar is niet een passieve weg naar
God.

theorie van de universele zwaartekracht.
Op dat moment, in 1665, had Newton
net zijn drie bewegingswetten opgesteld,
en een daarvan zei dat er voor elke actie
een gelijke maar tegengesteld gerichte
reactie is.
Newtons verklaringen worden meestal
toegepast op fysieke krachten en objecten.
Hetzelfde principe van actie en reactie is
echter ook van toepassing op de emotionele
en mentale krachten.

De wet van Karma is wetenschappelijk en
logisch. Het is de spirituele vorm van de
fysieke wet van oorzaak en gevolg. Iedere
actie creëert een gelijke maar tegengesteld
gerichte reactie. De wet van Karma helpt
ons om de gevolgen van onze acties te
begr ijpen. Dit proces helpt Ziel om
volwassen te worden. Het doel van de wet
is om ons liefde te leren en ons spiritueel
te verheffen, niet om ons te straffen.
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De wet van Karma is
wetenschappelijk en logisch
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U kunt vrij zijn van Karma

De wet van Karma betekent volmaakte
gerechtigheid. Dat is een hele geruststelling in een wereld die onrechtvaardig
kan lijken. Het is een van de plichten van
de ECKist om compassie en vriendelijkheid
te laten blijken aan iedereen, ongeacht
iemands positie op de spirituele ladder. Wij
zijn allen samen op een spirituele reis.
Ons lijden is niet altijd een straf voor
vroegere daden. Vele subtiele processen
spelen een rol. Als u in een vorig leven werd
vervolgd en bang was dan kunt u deze
gevoelens in uw onderbewuste nog steeds
met u meedragen. U kunt in uw huidige

los die hen aan het verleden binden. Zij
kunnen hun spir ituele bestemming
bereiken zonder dat zij opnieuw hoeven te
worden geboren. Zo worden zij bevrijd van
het eindeloos rondgaan op het wiel van
v ierentachtig. De ECK ist noemt dit
spirituele bevrijding.

Wanneer u de verheven staat van
Zelfrealisatie bereikt dan zult u nog steeds
verantwoordelijk zijn voor uw daden in uw
dagelijks leven. U heeft dan echter wel het
karma afgewerkt dat u in vorige levens had
opgebouwd. En wanneer u uw missie in dit
leven beëindigt dan hoeft u niet terug te
keren, tenzij u ervoor kiest om naar dit vlak
terug te gaan om te onderwijzen of te
dienen.
Misschien zult u deze verhoogde staat
van bewustzijn uw hele leven behouden.
Misschien zult u er steeds slechts enkele
momenten in verkeren. U zult echter
merken dat er altijd een risico is dat u dit
360 graden gezichtspunt verliest. Elke stap
naar Godsbewustzijn verdient u elk moment weer opnieuw.
De meeste ECKisten willen vrij zijn van
karma. Zij willen dat aan het einde van hun
leven hun karmische boeken gesloten
kunnen worden. De Mahanta helpt hen dit
te doen. Door de Spirituele Oefeningen van
ECK laten zij de attitudes en gewoontes
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Karma betekent volmaakte
gerechtigheid
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wij de verbinding leggen tussen ons gedrag
en de onvermijdelijke resultaten daarvan.
Wat wij in het ene leven zaaien, oogsten
wij in het andere.
Als wij de ontwikkeling van een ander
mens belemmeren, lopen wij een
karmische schuld op. Onze daden maken
duidelijk dat wij de Wet van Liefde nog niet
geleerd hebben. De schuld zal betaald en
de les zal geleerd moeten worden. Het
lijden dat hiervan het gevolg kan zijn is
niet het werk van een wraakzuchtige God.
Wij oogsten slechts wat wij hebben gezaaid.
Het is de lief hebbende God die iedere Ziel
helpt om door ervar ing Zijn hoogste
spirituele potentieel te ontwikkelen.
De ernstigste karmische overtreding is
misschien wel het misbruiken van de
spirituele kracht voor eigen gewin. De
geschiedenis kent talloze voorbeelden van
mensen die paranormale gaven gebruikten
om er zelf beter van te worden. Valse
leraren hebben een schuld aan hun
volgelingen opgelopen, een schuld die ooit
zal moeten worden betaald.

leven ongegronde angsten hebben. Deze
kunnen aanhouden totdat u zich realiseert
dat Ziel eeuwig is en u uw zorgen overgeeft
aan de Heilige Geest.

Eckankar leert ons om verantwoordelijk te
zijn. Op fysiek niveau betekent dit dat wij
al het mogelijke doen om in ons eigen
levensonderhoud te voorzien. Op spiritueel
niveau betekent dit dat wij onze eigen
bewustzijnstoestand verdienen.
Dit lijkt onlogisch wanneer wij slechts
een leven tegelijk beschouwen. In één leven
lijden wij of worden wij gezegend, zonder
duidelijke reden. God lijkt willekeurig. Het
ECK principe van spirituele verantwoordelijkheid wordt begrijpelijker wanneer wij
de principes van karma en reïncarnatie
aanvaarden. Reïncarnatie leert dat wij
steeds opnieuw geboren zullen worden
totdat wij de spirituele lessen van het leven
leren. De Wet van Karma garandeert dat
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Wij zijn verantwoordelijk
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Door ervaring leren wij
Door ervaring leren wij. Wanneer een les
geleerd is, met name een spirituele les,
hebben wij de ervaring niet langer nodig.
Het karma is beëindigd. Wij kunnen verder
gaan naar de volgende stap. Dit is geen
absolutie of vergiffenis. Het is spirituele
groei.

Wij bereiken spirituele
volwassenheid wanneer wij inzien
dat wij de schepper van ons eigen
leven zijn
Wij kunnen Godsbewustzijn niet op de
markt kopen en evenmin kan het ons door
een ander worden verleend. Onze fouten
en zon-den uit het verleden kunnen ons
niet op het allerlaatste moment simpelweg
door een verzoek worden kwijtgescholden.
Wij verdienen spirituele wijsheid door de
verantwoordelijkheid voor onze daden op
ons te nemen en te leren hoe de ECK, de
Heilige Geest, werkt.
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Wij bereiken spirituele volwassenheid
wanneer wij inzien dat wij de schepper van
ons eigen leven zijn. Wij leren een Medewerker met God te zijn doordat wij
begrijpen hoe wij datgene kunnen scheppen dat het beste is voor het geheel.
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U

5
Reïncarnatie

bent als een hamster die maar
door blijft lopen in een tredmolentje. Deze
tredmolen wordt het wiel van reïncarnatie
genoemd. Leven na leven keert u terug om
het mysterie te doorgronden, u afvragend
hoe u God moet liefhebben, en hoe u
vervolgens uzelf moet liefhebben.
Het antwoord op dat mysterie heet
spirituele vrijheid. En de weg naar spirituele vrijheid is simpelweg: HU zingen met
liefde. Dat is uw beginpunt.
Dat is de deur naar een nieuw leven,
een leven van liefde.

Sri Harold Klemp
What Is Spiritual Freedom?
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Sommige mensen hebben bijnadoodervaringen gehad. Zij konden hun gewonde
lichaam van bovenaf zien en een blik
werpen in de hogere werelden. Voor de
meesten is het een buitengewoon blijde en
inspirerende ervaring.
Ziel sterft nooit. Het treurt niet om Zijn
stoffelijk lichaam. Velen vertellen over ontmoetingen met overleden vrienden of
familieleden of met majestueuze wezens

Wij ontwikkelen ons in bewustzijn via
vele verschillende levensvormen, zelfs in
het planten- en dierenrijk, voordat wij de
menselijke vorm aannemen. Onze doelen
zijn om te leren hoe wij kunnen overleven,
hoe wij kunnen lief hebben, hoe wij
zelfmeesterschap kunnen bereiken en hoe
wij onze weg terug naar God kunnen
vinden.

Een ander wetenschappelijk principe is het
behoud van materie en energie. Deze
natuurwet zeg t dat materie niet kan
worden geschapen of vernietigd; het kan
alleen worden veranderd van de ene vorm
in de ander.
De Franse scheikundige AntoineLaurent Lavoisier ontdekte dit principe
aan het einde van de achttiende eeuw, kort
voordat hij tijdens de Franse Revolutie
werd onthoofd. Sindsdien hebben diverse
wetenschappers, waaronder John Dalton
en Albert Einstein, dit principe verder
uitgewerkt en ontwikkeld. Zij ontdekten
dat de totale hoeveelheid materie en
energie in het heelal altijd gelijk blijft. De
onderdelen worden slechts opnieuw samengevoegd tot nieuwe combinaties.
Ieder aspect van het heelal neemt deel
aan een ontzagwekkend recyclingsproces.
Wij zijn, als Ziel, goddelijke vonken van
God. Dat wat nooit kan worden geschapen
of vernietigd. Dit betekent niet dat de
menselijke populatie op aarde dezelfde
blijf t. Niet alle Zielen incarneren als
mensen op hetzelfde moment.
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Bijnadood- en
uittredingservaringen hebben
mensen geholpen het leven meer
ten volle te leven
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hang t af van de missie van Ziel, de
karmische verplichtingen en het niveau
van spirituele ontwikkeling. Voor velen is
deze tussentijd de hemel. Het Astrale Vlak
kent bijvoorbeeld gebieden die lijken op de
hemelen die in de belangrijke religieuze
tradities worden beschreven. U zou er
Petrus en de paarlen poorten kunnen
aantreffen, of de eeuwige jachtvelden, of u
zou er zelfs het paleis van Zeus of Jupiter
kunnen bezoeken. Op het Astrale Vlak
vindt u wat u verwacht, waar u op hoopt,
of wat u vreest.

Reïncarnatie kan aspecten van
onze persoonlijkheid verklaren

Reïncarnatie biedt een verklaring voor diverse elementen van onze persoonlijkheid.
Waarom heef t een jong kind een groot
muzikaal talent terwijl zijn ouders dat niet
hebben? De reden zou kunnen zijn dat deze
talenten in een vorig leven werden ontwikkeld en dat een herinnering eraan is
blijven bestaan.

die hen begroeten, maar hen meedelen dat
de tijd voor hun overlijden nog niet is
gekomen. Zij die terugkeren naar hun
stoffelijk lichaam zien hun leven vaak
totaal anders. Zij zijn bevrijd van hun angst
voor de dood en kunnen hun leven meer
ten volle leven.
Ook zijn er mensen die uittredingservaringen hebben gehad. Deze lijken op
bijnadoodervaringen maar kunnen onder
meer gewone omstandigheden optreden.
De betrokkene is in staat om zijn spirituele
aandacht terug te trekken uit het fysieke
gebied en te reizen in het Zielelichaam. Na
dergelijke ervaringen is het moeilijk om
nog bang te zijn voor de dood omdat de
voortgang van het leven zo duidelijk is
geworden.

Wanneer het fysieke lichaam sterft, blijft
Ziel bestaan in de andere werelden van
God. Ziel kan in deze andere werelden een
dag blijven, duizend jaar, of langer. Dit
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De hemel bestaat op andere
vlakken
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Als het bewustzijn van Ziel wordt
gehandhaafd, kan het leven in de stoffelijke
wereld vreugdevol zijn. De leden van
Eckankar streven echter naar spirituele
vrijheid. Dit betekent dat zij ervoor kunnen
kiezen om te reïncarneren, maar daar niet
toe gedwongen zijn. De Mahanta kan Ziel
uit de werelden van illusie leiden en Het
helpen uit te stijgen boven de wetten van
Karma en Reïncarnatie.

Ziel gaat altijd verder

Ziel gaat altijd verder. Het moet eenvoudig
de Wet van Karma gehoorzamen en zal
uiteindelijk van Zijn ervaringen leren. Het
is zeldzaam als een individu, dat de
menselijke staat van bewustzijn heef t
bereikt, wedergeboren wordt als een dier.
Dit zou het vermogen om te leren, zich te
ontplooien en af te studeren aan de school
van het leven, vertragen.

De meesten van ons hebben eerder geleefd.
Ziel reïncarneert telkens weer op het
fysieke vlak, totdat Het afstudeert aan de
school van het fysieke leven.
Door verschillende lichamen en
levenservaringen te kiezen, leert Ziel om
het leven van alle kanten te zien. Door
levens als bijvoorbeeld man of vrouw, zwart
of blank en rijk of arm, beproeft en loutert
Ziel Zichzelf.

Wij zijn hier eerder geweest

Het geloof in reïncarnatie is wijd verspreid.
Honderden miljoenen mensen, waaronder
de meeste hindoeïsten en boeddhisten,
geloven dat Ziel in de loop der tijd vele
lichamen bewoont. ECKisten geloven dat
Ziel het lichaam op of rond het tijdstip van
geboorte binnengaat. Zonder het binnengaan van Ziel zou het lichaam niet kunnen
overleven.
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Het geloof in reïncarnatie is wijd
verspreid
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Als wij ons al onze eerdere levens zouden
kunnen herinneren, zou de verwarring ons
overstelpen. Om te overleven op deze
aarde, moet het mogelijk zijn om ons te
concentreren op onze huidige identiteit en
ons bezig te houden met de dagelijkse
gebeurtenissen. De Heilige Geest beschermt ons tegen verwarring door bij onze
wedergeboorte een scherm te plaatsen voor
onze herinneringen.

Het scherm dat ons scheidt van
het verleden heeft een reden

Met behulp van de Spirituele Oefeningen
van ECK kunt u zich vor ige levens
herinneren. U herinnert zich die levens die
van belang zijn voor uw huidige leven,
levens die u inzicht geven in uw huidige
spirituele problemen. Deze archieven
liggen opgeslagen op het Causale Vlak. Zij
kunnen net zo makkelijk worden ingezien
als bij een bezoek aan een bibliotheek op
het Fysieke Vlak, zolang u maar voldoende
onthecht bent om de informatie aan te
kunnen.

Herinneringen aan vorige levens
zijn toegankelijk

Wij keren vaak terug naar de school van
het leven op aarde, of in een ander fysiek
gebied, om onze spirituele opleiding voort
te zetten. Ziel kiest, in harmonie met de
wet van Karma, de volgende incarnatie. Wij
kiezen onze ouders en onze omstandig-

Vaak keren wij terug naar vroegere
familie en vrienden
De karmische patronen brengen ons vaak
in contact met mensen die wij eerder
hebben gekend. Deze draad loopt tussen
familie en vrienden, buren en zakenrelaties. Uw zuster uit het oude Egypte kan
uw schoonvader van vandaag zijn. Uw
tegenstander uit de Burgeroorlog kan in
dit leven uw vriend zijn.
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Het Fysieke Vlak is een school van
het leven
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heden omdat die geschikt zijn voor onze
spirituele behoeften. Vanuit dit perspectief
is Ziel niet geïnteresseerd in pijn of
genoegen, rijkdom of macht. Ziel zoekt
slechts de volgende spirituele ervaring en
is verplicht de karmische rekeningen in
evenwicht te brengen.
Ook is het zo dat diegenen van ons die
zich op een spirituele zoektocht bevinden
deze interesse al eerder hebben gehad.
Velen op de weg van Eckankar hebben
onder eerdere ECK Meesters gestudeerd.
In dit leven ervaren wij een glimp van
herkenning. Anderen hebben levens geleid
die waren gewijd aan spirituele ontplooiing
en zijn nu klaar om verder te gaan met de
volgende stap.
ECKisten zijn niet verwoed bezig om
aan deze wereld te ontsnappen of om
wedergeboor te te voorkomen. Als
Medewerker met God is Ziel nooit klaar
met werken. Maar op een zeker moment
kan het zijn dat het voor Ziel niet langer
nodig is om een fysiek lichaam te bewonen.
Reïncarnatie gaat alleen door voor
diegenen voor wie het nodig is of die ervoor
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kiezen. De Mahanta kan Ziel uit de
werelden van illusie leiden en Het helpen
om uit te stijgen boven de Wetten van
Karma en Reïncarnatie.

Spirituele
vlakken
De puur positieve werelden
van Geest

Ziel
(onbewu
st)
r isch
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taal (verstand)
Men
(
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Caus
al(emotie)
A stra
Fysiek
(lichaam)

Metafysica
Bovennatuurlijke
fenomenen

6

De Godswerelden van
ECK

D

e beste hotels en de meest luxueuze
huizen op aarde lijken slechts donkere
hutten vergeleken met de dingen die men
op de innerlijke vlakken ziet. De werelden
van God zijn licht en uitgestrekt en de
vreugde die Ziel er ervaart gaat het
menselijk begrip te boven. Dit is wat Ziel
tracht te bereiken, en het wordt verkregen
door middel van de spirituele oefeningen.

Jaren geleden stond een eenzame ECKist
op een brug over een rivier in Wisconsin.

Materiële
vlakken

Dit zijn de werelden waarin u de reis
naar Zelf- en Godsrealisatie maakt
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Sri Harold Klemp
Cloak of Consciousness
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Zijn verhaal is een dramatisch voorbeeld
van de ultieme ervaring van het Licht en
Geluid, Godsrealisatie. “Uit de nacht,” zo
vertelt hij, “als van een verre vuurtoren,
kwam een verschroeiende f lits van
blauwwit licht die mijn hart doorboorde ....
“Een zware donderslag deed de brug
schudden, alsof een locomotief met hoge
snelheid langs een spoorwegovergang
denderde. Ik stond te trillen van de kracht
van het geluid ....
“Alles werd stil. Het geluid van de
donder hield op maar het Licht en Geluid
van God bleef zonder ophouden mijn hart
binnenstromen, neerstromend uit de
Godswerelden, uit het centrum der
schepping ....
“Toen kwam het, nauwelijks meer dan
een ademtocht van geluid die over het water streek het zachte ruisen van geluid
werd weer sterker. Er was geen twijfel
mogelijk, het was de branding van
oceaangolven op een vredige kust .... Het
geluid van de golven hield op. Een pauze,
toen zwol de oceaan weer aan, maar dit
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keer krachtiger ....
“Het moet de vloed zijn die opkomt,
dacht ik. Sneller en luider kwamen de
golven. Donderend, bulderend, verpletterend .... Bij iedere golfbeweging wankelde
ik. De gehele Oceaan van Liefde en Genade
vermaalde, louterde, waste en zegende mij
....
“Het Geluid was Alles. Het vulde al
mijn atomen. De zachte en heilige Stroom
van God wiegde mij met Zijn vurige liefde.
Er was geen deel van mij waar het niet was.
Dit was de ECK, de oude, tijdloze Stem van
God die nieuw leven gaf aan Zijn
schepping.”
De ECKist die op de brug stond is Sri
Harold Klemp. Deze ervaring, ontleend
aan zijn boek Child in the Wilderness, vond
plaats toen hij in opleiding was om de
Mahanta, de Levende ECK Meester, te
worden. Zijn ervaring was dramatisch en
uniek. Niettemin laat het zien wat er
mogelijk is voor de zoeker die God met heel
zijn of haar hart lief heeft.

Zielereizen maakt het mogelijk om
tijdens dit leven Godsrealisatie te
bereiken
Het leren herkennen, begrijpen en werken
met het Licht en Geluid van God is een van
de unieke en meest opwindende aspecten
van Eckankar. Door met behulp van de
Spirituele Oefeningen afgestemd te raken
op de geluiden, visuele kenmerken en
vibratieniveaus van de Godswerelden,
wordt het voor de zoeker mogelijk om in
dit leven Zelfrealisatie en zelfs
Godsrealisatie te bereiken.
De Godswerelden kunnen het beste
worden omschreven als vlakken van
werkelijkheid. Elk vlak correspondeert met
een bepaalde bewustzijnstoestand en
vibratie. God, of de Sugmad, is de bron van
alle vlakken. Uit de Sugmad stroomt de
ECK. Het is de ECK, de Heilige Geest, die
het leven op alle vlakken draagt en in
standhoudt.
Sri Harold ervoer de Oceaan van Liefde
en Genade in de zuiver spirituele werelden
van God terwijl hij fysiek op de brug in
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Wisconsin was. Sugmad is in het hart van
de spirituele werelden, in de Oceaan van
Liefde en Genade, voorbij materie, energie,
ruimte en tijd. Het is in deze werelden dat
u de reis van Zelf- naar Godsrealisatie
maakt.

Het Zielevlak

Zelfrealisatie bereikt men op het Zielevlak,
net voorbij de scheidslijn tussen de hogere
(spir ituele) en lagere werelden. Het
Zielevlak is het enige vlak in de hogere
werelden waar Ziel nog wordt omkleed door
een vorm of lichaam. Elk vlak, zowel in de
hogere als in de lagere werelden, kan
worden herkend aan zijn eigen specifieke
geluid. Het geluid van het Zielevlak is de
enkele toon van een f luit.
De ECK stroomt almaar verder vanuit
het hart van God, zelfs tot aan de verre
uithoeken van de lagere werelden. Dit zijn
de werelden waarin wij het grootste deel
van onze tijd doorbrengen. Dit zijn de
werelden van materie, energie, ruimte en
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Yaubl Sacabi); het Faqiti Klooster in de
Gobi woestijn (bewaarder: Banjani); en de
Tempel van ECK in Chanhassen, Minnesota, U.S.A. (bewaarder: Harold Klemp).
Het geluid van het fysieke vlak wordt vaak
gehoord als de donder.

Het Astrale Vlak

Als u droomt, is het mogelijk dat u veel tijd
doorbrengt in een fijnere bewustzijnstoestand die het Astrale Vlak wordt
genoemd. Uw lichaam is lichter en functioneert op een hoger vibratieniveau. Het
Astrale Vlak is de bron van menselijke
emoties, paranormale verschijnselen,
geesten en UFO’s. Voor de meeste mensen
is het Astrale Vlak tevens hun thuis
wanneer hun fysieke lichaam overlijdt.
Het Astrale Vlak is veel groter en
mooier dan het Fysieke Vlak en wordt vaak
onterecht aangezien als uiteindelijke
rustplaats voor de mens, of hemel. De
spirituele wezens die hier wonen, lijken
naar aardse maatstaven engelen, en de

tijd. Het grofste materiële niveau, dat
functioneer t op de laagste v ibratiefrequentie, is het Fysieke Vlak.
Het leven is hier kort, en slechts een
beperkt aantal mensen heeft kennis van
de spirituele wetten. Als ECKist leert u
echter dat uw ervaring niet langer beperkt
is tot dit vlak. U bereikt ook een punt
waarop u, aan het einde van dit leven, de
keus kunt hebben om al of niet terug te
keren.

Vaak verkrijgen wij wijsheid en spiritueel
inzicht door de Tempels van Gouden
Wijsheid te bezoeken. Er zijn Tempels op
ieder vlak, elk met een ECK Meester die
optreedt als bewaarder van de ShariyatKi-Sugmad, de heilige schrift van ECK. De
belangrijkste op het fysieke vlak zijn het
Katsupari Klooster in Tibet (bewaarder:
Fubbi Quantz); de Gare Hira Tempel te
Agam Des in de Himalaya (bewaarder:
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Verkrijg spiritueel inzicht in de
Tempels van Gouden Wijsheid
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heersers over het Astrale Vlak lijken goden
voor diegenen die niet bekend zijn met de
vlakken boven het Astrale.
Dit is de hoogste plaats die wordt
bereikt door diegenen die astrale projectie
of occulte wetenschappen beoefenen.
A skleposis, de Tempel van Gouden
Wijsheid op dit vlak, bevindt zich in
Sahasra-dal-Kanwal (bewaarder: Gopal
Das). U kunt het Astrale Vlak vaak
herkennen aan het geluid van de
bulderende zee.

Het Causale Vlak

De oorsprong van het verstand en zijn
concepten filosofie, ethiek en moraal is het
Mentale Vlak. Het is een indrukwekkende
wereld bevolkt met gevorderde spirituele
wezens. Het woord Aum, dat gezongen

Wijsheid bevindt zich in de stad Honu, en
de bewaarder van de Shariyat-Ki-Sugmad
daar is Shamus-i-Tabriz. U kunt het
Causale Vlak herkennen aan het geluid
van klingelende klokjes.
Als u een hogere bewustzijnstoestand
binnengaat, kan de grootsheid van wat u
aanschouwt overweldigend zijn. Dit kan op
zichzelf een valkuil zijn omdat de
verleiding om te blijven rondhangen sterk
is. De indruk is altijd dat u de hoogste
toestand hebt bereikt. Daarom is de
Mahanta, de Innerlijke Meester, zo
belangrijk. Hij zal altijd in de buurt zijn
om u een duwtje te geven dat u eraan
herinnert om verder te gaan met uw
spirituele reis.

Herinneringen aan vorige levens liggen
opgeslagen op het eerste vlak boven het
Astrale: het Causale vlak. Als u op zoek
bent naar de kiemen van uw huidige leven
kunt u een bezoek brengen aan het Causale
Vlak en de Akasha archieven lezen. Het
Causale Vlak bevat meer spir ituele
materie dan het fysieke maar het wordt nog
steeds geregeerd door de wetten der
dualiteit. De Sakapori Tempel van Gouden
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Het Mentale Vlak
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wordt door veel religieuze groeperingen, is
afkomstig van het Mentale Vlak. Hoewel
dit een zeer spiritueel vlak is, zijn de inwoners ervan nog steeds onderworpen aan
reïncarnatie. Dit komt doordat het Mentale
Vlak nog tot de lagere werelden behoort.
Om de ware spirituele vlakken binnen
te gaan, moeten wij het verstand laten
vallen. Ziel gebruikt het verstand als een
instrument maar kan er niet door worden
geleid. Het verstand kan de ware aard van
God niet begrijpen. God kan alleen worden
ervaren en beschrijvingen van God zijn
meestal niet accuraat omdat zij afhankelijk
zijn van de vermogens van het verstand.
De Tempel van Namayatan, de Tempel
van Gouden Wijsheid op dit vlak, bevindt
zich in de stad Mer Kailash en de
bewaarder is de Koji Chanda. U kunt het
Mentale Vlak herkennen aan het geluid
van stromend water.

Het Etherische Vlak
Het Etherische Vlak markeert de grens
tussen de lagere en de hogere werelden van
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de Heilige Geest. Dit is de bron van onze
onderbewuste en archetypische gedachten.
De Dayaka Tempel van Gouden Wijsheid
bevindt zich in de stad Arhirit en de
bewaarder van de Shariyat-Ki-Sugmad is
Lai Tsi. U kunt het Ether isch Vlak
herkennen aan het geluid van zoemende
bijen.
Tijdens uw spirituele ontplooiing zult
u door de diverse Godswerelden van ECK
reizen. Deze reis zal een unieke ervaring
zijn omdat wij allemaal individuen zijn,
ieder op een ander punt van onze
ontwikkeling.
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7
Liefde

et hart van de leer van ECK is liefde.
Deze liefde is die goddelijke essentie die de
gehele werkelijkheid samenbindt en alle
Zielen samenbrengt. Hoe hoger Ziel de
andere werelden ingaat, hoe meer dit geldt.
Liefde is de band die alle werelden bijeenhoudt.

The Shariyat-Ki-Sugmad
Book One

In een krant in Minneapolis, in de
Amerikaanse staat Minnesota, stond eens
het verhaal van een hond die Norman
heette. Hij was een heel bijzondere hond,
een schitterend voorbeeld van goddelijke
liefde in actie.
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Geen van beide heeft woorden nodig om
elkaar hun liefde te laten blijken.
Waarom vat Norman zijn werk zo
serieus op? Waarom doet hij het zo goed en
graag? Vanwege de liefde die hem werd
gegeven.
Toen Norman jaren geleden een puppy
was, werd hij achtergelaten op een stoep.
Een liefdevolle Ziel, zijn vroegere
eigenares, ontfermde zich over hem. Toen
werd ontdekt dat hij leukemie had,
besteedde zij meer dan twee duizend dollar van haar eigen geld om hem te redden,
en verzorgde zij hem tot hij weer gezond
was. Dat was het begin van zijn carrière
als huisdiertherapeut.
Zijn eigenares was onderdirecteur
van een kinderopvangcentrum. Veel
kinderen waren in hun ontwikkeling
achtergebleven. Normans eigenares zag
een schitterende toekomst voor hem als
begeleider. Hij vertederde de kinderen en
vrolijkte hen op, totdat zijn eigenares
overleed. Dat had het einde kunnen betekenen van zijn carrière, maar de Heilige
Geest en de zuster van zijn eigenares zagen
Iedere dag pronkt Norman, een spaniël
met krulletjes en slechte knieën, met een
andere, fel gekleurde sjaal om zijn nek. Hij
is een begeleider in een verzorgingstehuis
in Zuid-Minneapolis. Een vreemd beroep
voor een hond? Niet echt, als je er wat
langer over nadenkt.
Hij is goed in zijn werk. De bewoners
kijken elke dag uit naar zijn komst. ‘s Morgens komt hij met de activiteitencoördinator mee. Dag na dag gaat hij van schoot
naar schoot en schenkt zijn patiënten
onbaatzuchtige liefde en vreugde.

Er is een patiënt in het bijzonder die
Normans aandacht zeer op prijs stelt. Zij
heeft een beroerte gehad en verwelkomt
hem altijd met een brede glimlach en open
armen. Zij maken vaak een avontuurlijke
rit in haar rolstoel. Door de beroerte kan
zij niet meer met woorden met hem
spreken, maar krabt zij hem op zijn hoofd.
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Goddelijke liefde heeft geen
woorden nodig om iets te zeggen
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dat er nog meer behoefte was aan de liefde
die hij schonk. Zij begon hem mee te nemen
naar het verzorg ingstehuis waar zij
werkte, zodat hij zijn missie kon voortzetten.

Wat kunnen wij van Norman leren
over goddelijke liefde?

Sri Harold zegt in de Cloak of Consciousness: “Het is geen geheim dat de kracht der

in zichzelf opslaat en tegelijkertijd de
spirituele liefde, die in hem is, uitdraagt.
Hij geeft zijn compassie niet aan enkelen
maar aan allen, ongeacht of velen dit
begrijpen. Hij is in staat om te leven onder
de armzaligen, de dieven, de ongelukkigen,
de rovers en de dwazen want hij aanvaardt
het leven voor wat het is en geeft liefde aan
allen. Hij is de wijze die in staat is om alles
wat hij heeft aan zijn medemens te geven.
Hij kan liefde opbrengen voor hen die met
hebzucht aanvaarden wat hij hen geeft en
zijn liefde zal hen duizendmaal zegenen.”
Het leven in de lagere werelden wordt
mogelijk gemaakt door de interactie tussen
twee sterke krachten: de ECK kracht en
de Kal kracht. Positief en negatief. Liefde
en macht. De ECK kracht daalt neer vanuit
de zuiver positieve werelden van God en
geeft liefde en leven aan alles wat bestaat
in de lagere werelden.

De liefde die Norman van zijn eigenares
ontving, ging de liefde, die de meeste
mensen aan een dier geven, te boven. De
liefde die zij gaf, werd gegeven zonder de
bedoeling er iets voor terug te willen
krijgen. Het was liefde die direct uit het
hart kwam. Volkomen onbaatzuchtig.
Dit soort liefde blijft voortdurend geven
en bouwt verder op zichzelf. The Shariyat,
sprekend over goddelijke liefde, zegt: “Men
ziet en bevat het niet in eerste instantie,
maar het groeit in hem zoals de eikel van
de eik in de aarde. Geleidelijk opent het
het bewustzijn van de ontvanger en
stroomt door hem heen naar de wereld,
alles om zich heen veranderend”.
Verder zegt het: “Wijs is hij die de ECK
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Liefde is eenvoudig
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liefde sterker is dan de kracht van het
verstand. Het verstand houdt van spelletjes
en occulte avonturen, zoals het gebruik van
de krachten van kristallen. Iemand die
Godsbewustzijn wil, geeft niet meer om
deze dingen. Ons gaat het om het Licht en
Geluid van God. Hiervoor moet men het
Gouden Hart hebben, dat wil zeggen een
hart gevuld met liefde.”
“Iemand vertelde mij hoe goed zijn
jonge dochter zich aanpaste aan een nieuwe
baby in het gezin. Telkens wanneer de baby
de rammelaar wil of het f lesje terug in de
mond wil, helpt het meisje de baby zo goed
zij kan.”
“Zij stelt geen vragen als de baby wat
nodig heeft en wacht ook niet af tot haar
gezegd wordt wat zij moet doen. Zij doet
het gewoon omdat zij van de baby houdt,
zonder de kleine jaloezietjes die de zaken
in een familie of groep zo ingewikkeld
kunnen maken.... Liefde maakt de dingen
erg eenvoudig.”
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Ervaar meer liefde door
het Gouden Hart

De sleutel tot liefde is het Gouden Hart.
Als u dit bezit, is het erg gemakkelijk om
te Zielereizen. Laat ons een moment naar
binnen kijken en de stralende liefde van
het Gouden Hart ervaren.
Begin met u een uitdijend, gouden licht
voor te stellen dat u omgeeft. In het begin
kan het heel subtiel zijn. Het omarmt u en
beweegt met u mee.
Spoedig beweegt u zich op stromen van
licht naar de uitgestrektheid van de
kosmische zee. Een plaats die u lang
geleden bent vergeten. Het is een plaats
die zich diep in uw innerlijk bevindt, de
verblijfplaats van Ziel. Nu bevindt u zich
op het oppervlak van de zee. Nu begint de
zee van liefde en licht vanuit u te stromen
en dijt uit. Zij is dieper dan het verstand
kan bevatten. U bent voorbij de gebieden
van ruimte en tijd gegaan.
U voelt een heel zacht briesje. Zij
veroorzaakt kleine golfjes op het oppervlak
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van de zee. Plotseling beseft u dat u het
Licht en Geluid van God ervaart. Als u wilt,
kunt u hier een poosje blijven en u
koesteren in deze stralende en rustgevende
oceaan van Licht en liefde.
Als u zover bent, kom dan langzaam
terug. Het zou eigenlijk makkelijk moeten
zijn om dit soort ervaringen te vertellen,
maar woorden schieten vaak tekort. Wij
kunnen proberen om anderen te vertellen
over onze ervaring maar ieder van ons
dient zelf dit bewustzijn in zichzelf te
openen.
Waarheid wordt niet verkregen door
observatie maar door ervaring. De weg van
Eckankar biedt ieder van ons de
gelegenheid om onze geest en ons hart te
openen voor een groter bewustzijn en het
Gouden Hart te worden. Ieder van ons kan
de liefde voelen die van de ene wereld naar
de volgende stroomt, naar de hogere
vlakken van werkelijkheid. Maar het
ontwaken dient binnenin uw hart te
beginnen.
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De ECK-Vidya

ls u openstaat voor de Heilige Geest,
dan zult u zien dat de waarheid u bereikt
via de daden en woorden van andere
mensen. Dit is een aspect van de ECKVidya, de oude wijsheid der profetie. Ik
noem het de Gouden Taal der Wijsheid.
Wanneer God via anderen tot u
spreekt dan kunnen de woorden zelfs via
de elektronische media komen... plotseling
springt er een zin uit die precies voor u is.
Een ander zegt het misschien niets, maar
voor u heeft het een belangrijke betekenis.

Sri Harold Klemp
The Drumbeat of Time
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Sri Harold Klemp vertelt in zijn boek
Journey of Soul een verhaal waarin hij
belangrijke informatie verschaft over de
ECK-Vidya en hoe profetie in zijn werk
gaat.
“Iemand had een vraag over de rol die
orakels speelden in het spirituele leven van
de mens ten tijde van het Orakel van
Delphi. Als studieproject en om zich meer
open te stellen, besloot hij een studie te
maken van de ECK-Vidya. Eerst ging hij
in contemplatie en stelde de vraag: “Waar
gaat dit allemaal over?’ Toen visualiseerde
hij dat hij in het oude Griekenland op een
berghelling zat. Na een tijdje kwam er een
ECK Meester langs die hem vroeg wat hij
wilde. Hij zei dat hij meer wilde weten over
de rol van orakels in het spirituele leven.”
“Hij kreeg te horen dat de orakels in
die vroege tijden werden gebruikt omdat
het bewustzijn van de mensen zo laag was.
Zij konden niet rechtstreeks, met behulp
van de Spirituele Oefeningen van ECK,
naar de Innerlijke tempel gaan om er de
Innerlijke Meester te ontmoeten en de
informatie te krijgen die zij zochten. Dus
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werkten de ECK Meesters in die tijd via
orakels. Wat ons via de geschiedschrijving
is overgeleverd is een flauwe afspiegeling
van de oorspronkelijke boodschap; het is
slechts een opgewarmd maaltje van occulte
technieken die hun oorspronkelijke
betekenis hebben verloren.”
“Terwijl hij op de berghelling zat en
meer begon te begrijpen over zijn vraag,
toonde de ECK Meester hem enkele
gebeurtenissen uit zijn vorige levens en liet
hem iets zien dat belangrijk voor hem was
in dit leven, iets dat een directe invloed had
op zijn spirituele ontplooiing. Kleine
objecten die op elektromag netische
kaarten leken, werden uit een archief
gehaald. Men kan deze direct lezen of er
staan plaatjes op die het volledige beeld van
de betrokkene en van belangrijke levens
tonen. De ECK Meester haalde deze
kaartjes voor hem te voorschijn en liet hem
ernaar kijken. Hij beschouwde dit als een
meevaller, maar het waren zijn eigen
inspanningen waardoor dit plaatsvond. Hij
gebruikte zijn creativiteit om te bedenken
hoe hij een dieper en scherper inzicht in

zijn leven kon verkrijgen, en zo deed hij
het.”

Mensen willen altijd
de toekomst kennen

De ECK-Vidya leert ons dat al het leven
verdeeld kan worden in cycli. Deze
cyclische patronen vinden hun oorsprong
in de ECK, de Heilige Geest. Dagelijkse
cycli maken deel uit van maandelijkse cycli,
maandelijkse van jaarlijkse, enzovoort.
Omdat wij aardse, fysieke cycli begrijpen,
kunnen wij voorspellen wanneer het weer
volle maan zal zijn. Dit zou op een wonder
lijken voor iemand die niet bekend is met
de beweging van de aarde om de zon en
van de maan om de aarde.
Hetzelfde geldt voor spirituele cycli. Al
het leven wordt beheerst door cycli en de

Medewerker met God te worden. Dan
kunnen wij werken met de diverse gereedschappen en symbolen die de ECK-Vidya
ons biedt.
Zonder spiritueel inzicht verworden
deze dingen tot speeltjes voor occulte
exper imenten en leiden zij niet tot
spirituele bevrijding.

Mannen en vrouwen hebben altijd al willen
weten wat hun toekomst inhoudt. Zij
vragen zich af of zij gelukkig zullen zijn,
liefde zullen vinden of rijk zullen worden.
Zij willen informatie over hun gezondheid
of carrière. Bedrijven geven miljoenen uit
om te proberen de toekomst te voorspellen.
Meestal gebruiken zij daarvoor traditionele
voorspellingsmethoden. Als zij geloofden in
de mogelijkheden van de profetie, dan
zouden zij miljoenen meer uitgeven om
ervan te profiteren.
Veel zoekers naar waarheid draaien het
proces van ontplooiing om. Zij geloven dat
zij, als zij leren werken met kristallen,
symbolen, numerologie, enzovoort, zich
spiritueel zullen ontplooien. In Eckankar
geloven wij dat men eerst moet zijn
verbonden met het Licht en Geluid van
God. Dit zuivert Ziel en stelt ons in staat
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Al het leven verloopt in cycli
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ECK-Vidya deskundige leert deze te
begrijpen. Profetie wordt een natuurlijk
talent. De cycli die ideeën, naties en
personen beheersen, worden duidelijker.

De ECK-Vidya bestudeert de
Ziele-archieven van het verleden,
het heden en de toekomst
Wie getraind is in de ECK-Vidya is in staat
om te graven in het verleden en de
toekomst. Deze deskundigen kunnen de
Ziele-archieven bestuderen om te begrijpen
wat er is gebeurd en waarom. Zij kunnen
ook naar de toekomst kijken en zien wat
er waarschijnlijk gaat gebeuren. Zij
kunnen dit doen omdat zij de cycli van het
leven hebben leren begrijpen.
Dit gaat verder dan de astrologie, die
alleen de studie van planetaire invloeden
omvat. De invloeden van de planeten
worden vaak overspoeld door andere
spirituele krachten. De kennis die men
verkrijgt uit de astrologie, is afkomstig van
het Astrale Vlak, slechts één vlak boven
het fysieke. Hetzelfde kan word gezegd van
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andere occulte methoden, zoals numerologie of channeling.

Dit is een planeet met oorlogen,
maar dat geeft niet

Wat zal de toekomst brengen? Helaas, voor
de utopisten die geloven in een hemel op
aarde, is onze planeet een planeet met
oorlogen. Iedere periode van vrede zal
worden gevolgd door een periode van
oorlog. Het is de aard van de lagere
werelden om leven en dood, vreugde en leed
te kennen. De enige manier waarop wij de
hemel op aarde kunnen hebben, is wanneer
ons bewustzijn zich op het Zielevlak
bevindt. Alhoewel wij ons in een fysiek
lichaam bev inden, is onze aandacht
gericht op de liefde van God. Op deze wijze
bevinden wij ons weliswaar in deze wereld,
maar zijn niet van deze wereld.

Gebruik nooit kennis om anderen
te manipuleren

De ECK-Vidya heeft de diverse cycli die het
leven van de mensen hier op aarde regeren,
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duidelijk gemaakt. Het werken met de
ECK-Vidya is een grote verantwoordelijkheid omdat de verkregen informatie
zo gemakkelijk kan worden misbruikt. Veel
mensen zouden uit evenwicht worden
gebracht als zij wisten wat er met
toekomstige generaties zou gebeuren.
Anderen zouden proberen om de informatie
te gebruiken voor hun eigen financiële
gewin. Het is een regel van de Heilige Geest
dat wij onze kennis nooit mogen gebruiken
om macht over anderen uit te oefenen of
om anderen te manipuleren.

De waakdroom
Een variatie op het principe van de Gouden
Taal der Wijsheid is de waakdroom. De
waakdroom is een ander voertuig waardoor
de Heilige Geest tot u spreekt. Maar deze
ervaringen zijn meer vervat in symbolen,
zoals bij droomervaringen.
Stel dat een man het cijfer 8 aanziet
voor een B. Een paar uur later heeft zijn

bijvoorbeeld boodschappen aan het doen
bent in een winkel, maakt de bediende
plotseling een terloopse opmerking tegen
u. Alhoewel de opmerking op zichzelf
zonder bijbedoeling is, heef t zij een
specifieke spirituele betekenis voor u.
Het is alsof de ECK tot u spreekt via
het van niets wetende kanaal van de
winkelbediende. Of misschien zet u de radio aan om naar een populair liedje te
luisteren. De tekst van het liedje inspireert
u en toont u de oplossing van een probleem
waarmee u zit. Met een open hart kunt u
de stem van de Heilige Geest horen als die
tot u spreekt via de Gouden Taal der
Wijsheid.

Er zijn twee elementen van de ECK-Vidya
die een rol spelen in het leven van de
gemiddelde mens. Deze worden de Gouden
Taal der Wijsheid en de waakdroom
genoemd.
De Gouden Taal der Wijsheid is een
verschijnsel dat mensen erin oefent om
alert te zijn op spirituele leiding in de meest
alledaagse gebeurtenissen. Terwijl u
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De Gouden Taal der Wijsheid
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vrouw het over de letter B. Een week later
vraagt een vriend hem of hij wel genoeg Bvitamines binnenkrijgt. Nu wordt hem de
relatie tussen de drie gebeurtenissen
duidelijk. Hij begint meer B-vitamines te
slikken en een gezondheidsprobleem,
waarvoor hij hulp had gevraagd, verbetert.
Ziel, het hogere zelf, begreep de symbolische gebeurtenissen en het bericht
bereikte het bewuste verstand. Dit is een
voorbeeld van een waakdroom.
Als u meer wilt weten over theorie en
toepassing van de ECK-Vidya, kunt u het
boek The ECK-Vidya, Ancient Science of
Prophecy van Paul Twitchell lezen. Meer
specifieke informatie over de Gouden Taal
der Wijsheid en waakdromen kunt u
vinden in Sri Harold Klemp’s boeken The
Eternal Dreamer en The Dream Master.
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Problemen oplossen

H

et spirituele leven is niet bedoeld om
een einde te maken aan de elkaar steeds
opvolgende reeks problemen, want zij worden
gegeven als mogelijkheden voor Ziel om zich
te ontplooien. Wat de spirituele student echter
wel ontwikkelt is de innerlijke band met de
ECK, de Heilige Geest. Hij maakt op deze
wijze gebruik van de Belangrijkste Creatieve
Kracht, die hem begeleid rondom alle
blokkades op zijn weg die hem voorheen teveel
waren.
Het vermogen om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven neemt
toe. Dit is een goede stap op weg naar
zelfbeheersing en die staat van bewustzijn die
het koninkrijk van de hemel wordt genoemd.

Sri Harold Klemp
A Modern Prophet Answers Your Key
Questions about Life
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Niet zolang geleden verkeerde een ECKist
in vervelende financiële problemen. Hij
keek naar de stapel rekeningen voor de
hypotheek, de af lossing voor de auto, gas
en licht en creditkaarten. Hij keek nog eens
naar zijn boekhouding en schatte wat hij
die maand zou verdienen. Hij voelde zich
moedeloos worden toen hij ontdekte dat hij
minstens een paar honderd dollar tekort
zou komen. Zelfs als hij een paar
rekeningen wat later zou betalen, zou dat
het probleem niet oplossen. Het leek
onmogelijk.

vermogen ligt en het probleem overgeven
aan de ECK.
Of ons probleem nu ligt op het gebied
van financiën of gezondheid, of voortkomt
uit een gebrek aan zelfdiscipline, er zijn
spirituele oefeningen die ons helpen er iets
aan te doen. Hier volgen een aantal
voorbeelden.

Voor ieder vak dat u op school volgt, of
het nu natuurwetenschappen, wiskunde,
geschiedenis of kunst is, geldt dat het
oplossen van problemen het geheim van
succes is. In het algemeen ligt de oplossing
in het probleem besloten. Hoe meer
ervaring u krijgt en hoe meer problemen
u oplost, des te meer vakbekwaamheid en
ver trouwen u kr ijg t, vooral met het
oplossen van problemen op verstandelijk
niveau.
Hetzelfde geldt voor de school van het
leven. Soms echter lijken de problemen
waar wij mee te maken hebben onze
vermogens te boven te gaan. Hier ligt onze
kans om spiritueel te groeien. Als wij weten
hoe wij met de ECK, de Heilige Geest,
kunnen werken, dan helpt dit ons om de
angst te overwinnen die wij ervaren
wanneer wij geconfronteerd worden met
een probleem dat onze vermogens te boven
lijkt te gaan. Ons leven kent veel meer
vreugde en voldoening. Het geheim van
problemen oplossen vanuit een spiritueel
perspectief ligt in het vinden van het juiste
evenwicht tussen alles doen wat in ons
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De subtiele kunst om te weten
wanneer je iets los moet laten

92

Ouders zijn voor weinig dingen zo bang als
voor het verdwalen of verdwijnen van hun
kind. Een gezin van vier personen bracht
voor het eerst een bezoek aan Minnesota.
Zij kwamen uit een klein plaatsje in New
England en waren niet gewend aan grote,
drukke winkelcentra. Op een dag besloten

werknemers van het bedrijf het geld nu
terug. Het bedrag was groot genoeg om zijn
tekort te dekken, en er bleef nog genoeg
over voor het eerste deel van de volgende
maand.
Hij vond bovendien een nieuwe vaste
baan bij een ander bedrijf die de beste baan
bleek te zijn die hij ooit had gehad. Het
betekende wel dat hij zijn oude bedrijf
moest verlaten, zijn geliefde huis moest
verkopen en naar een ander deel van het
land moest verhuizen. Maar het betekende
ook een zekerder en in spiritueel opzicht
meer voldoening schenkende toekomst voor
zijn hele gezin.

Tot overmaat van ramp, hoorde hij kort
daarna dat zijn functie bij een groot bedrijf
over enkele maanden opgeheven zou
worden vanwege een afslankingsoperatie.
Het bedrijf was net gefuseerd en schrapte
dubbele functies. Hij had erg zijn best
gedaan om nieuwe mogelijkheden te
vinden om zijn gezin te onderhouden. Zij
hielden van hun kleine huis op het
platteland en van het karakteristieke
plaatsje waar zij woonden. Maar het leek
alsof er geen oplossing zou komen.
Uiteindelijk bereikte hij een punt van
overgave. “Mahanta,” zei hij, “ik heb alles
gedaan wat ik kon. Ik leg deze situatie in
uw handen.” Ver volgens liet hij de
gehechtheid aan al zijn problemen los. Hij
gaf zijn volledige vertrouwen aan de ECK
en de Innerlijke Meester.
Toen hij zijn volgende salaris ontving,
zag hij tot zijn verbazing dat hij twee weken
extra salar is had gekregen. Op een
begeleidend briefje stond dat dit bedrag
was ingehouden toen hij in dienst trad bij
zijn oude bedrijf, voor de fusie. Om de
boekhouding te vereenvoudigen, kregen de
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HU zal u helpen
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zij een van de reusachtige winkelcentra in
het gebied te bezoeken. De twee kinderen,
allebei jongens, vonden het prachtig om
met de roltrappen op en neer te gaan. Zij
vonden een hoge roltrap, helemaal
zilverkleurig en van glas, met zwarte
leuningen. Sierlijk en uitnodigend kwamen
de treden een voor een uit de vloer omhoog
en bewogen zich naar de tweede verdieping.
De broers smeekten of zij met de roltrappen
mee mochten.
Nadat zij naar boven waren gegaan,
namen de jongens een andere roltrap terug
naar beneden. Toen raakte de jongste zoon
in het gedrang van de menigte gescheiden
van het gezin. Hij verdween. Een half uur
lang zochten vader, moeder en de oudere
broer zonder succes het winkelcentrum
nauwgezet af. Het leek een eeuwigheid te
duren. Tenslotte deed de moeder een
spirituele oefening. Zij zong HU. Zij deed
twee stappen en hoorde toen een verdrietig
stemmetje achter haar “Mama!” huilen.
Daar stond haar zoontje met een
veiligheidsbeambte op precies dezelfde
plaats als waar zij HU had gezongen.
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Gebruik de Shariyat techniek voor
welzijn en geluk

Als u een probleem heeft dat u met andere
technieken niet goed kunt oplossen, dan is
de volgende techniek voor veel ECKisten
van nut geweest. Zij is vooral nuttig als u
praktisch van aard bent. De techniek heet
de Shariyat techniek en is afkomstig uit
Sri Harold Klemp’s boek Unlocking the
Puzzle Box.
K ijk eerst gewoon eens naar uw
probleem. Wat is de aard ervan? Is het iets
spiritueels, of heeft het te maken met de
lichamelijke gezondheid, financiën of een
gebroken hart?
Open vervolgens Boek Een of Twee van
The Shariyat-Ki-Sugmad op een willekeurige plaats en lees een alinea.
Als derde stap zingt u HU en contempleert u over wat u zojuist heeft gelezen
in The Shariyat. Contempleer niet over uw
probleem en probeer geen relatie te leggen
tussen uw alinea en uw probleem. Dit is
erg belangrijk. Contempleer alleen over de
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alinea uit The Shariyat terwijl u HU zingt.
Nadat u heeft gecontempleerd, opent
u als vierde stap The Shariyat, opnieuw
op een willekeurige plaats, en leest u een
andere alinea. Op dat moment kunt u
proberen om een relatie te zien tussen de
twee alinea’s en uw probleem. De hele
oefening hoeft niet veel langer te duren dan
vijftien tot twintig minuten.
Als u nog geen antwoord heeft, doe deze
spirituele oefening de volgende dag dan
nogmaals. Als u een antwoord krijgt, kunt
u dezelfde techniek voor een ander
probleem, waarmee u zit, gebruiken.
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Inwijdingen

p het moment van initiatie worden
aan de chela belangrijke geheimen onthult
die zijn groei bevorderen en zijn karma
versnellen. De hoogste en volmaakste
instructies voor de Spirituele Oefeningen
van ECK worden gegeven. Deze helpen hem
om zijn innerlijk horen en zien verder te
ontwikkelen, en hiermee begint hij zijn
altijd verdergaande, innerlijke en uiterlijke
pelgrimstocht naar de Sugmad.

The Shariyat-Ki-Sugmad
Book One

Een nieuwe ECKist uit Australië had zich
afgevraagd hoe haar Eerste Inwijding zou
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De ECK is de essentie van Sugmad, of God.
Het stroomt vanuit de Schepper naar de
lagere werelden en keert dan terug naar

langs het strand vergezelde.
Voor hen op het zand lag een uitgespreide deken met fruit. De Innerlijke
Meester, de Mahanta, wachtte op hen. In
zijn hand hield hij een bokaal die gemaakt
was van kostbare juwelen. “Dit is het water des levens,” zei hij tegen haar. “Neem
het en drink het.”
Dit water des levens is de ECK, dat het
Licht en Geluid van God is. Als iemand er
eenmaal van gedronken heeft, zal hij nooit
meer dezelfde zijn. Dit is wat er tijdens de
ECK inwijding gebeurt. U wordt zich ervan
bewust dat ECK het pad der liefde is.
Wanneer deze verbinding tussen Ziel en de
Heilige Geest wordt gemaakt, is dat slechts
om de betrokkene de beste kans te geven
om zijn leven op de meest vruchtbare
manier te leven.

zijn. Toen zij er klaar voor was, verscheen
er een Hoger Ingewijde in haar dromen die
zei: “Kom, laten wij naar de Meester
toegaan.” Samen reisden de nieuwe ECKist
en de Hoger Ingewijde naar een van de
werelden van het Astrale Vlak, onderweg
een praatje makend. Weldra verscheen de
Meester in het Licht-lichaam en de Eerste
Inwijding werd gegeven.
Deze persoon voltooide vervolgens haar
tweede studiejaar, waarna zij klaar was
voor de Tweede Inwijding. Dit is zowel een
innerlijke als een uiterlijke inwijding. Hier
vindt de volledige verbinding met de
Heilige Geest plaats.
Terwijl zij met de ECK Initiator contempleerde, werd zij zich ervan bewust dat zij
met de Initiator over een strand liep. Het
was een erg bekende omgeving voor haar;
sinds haar kinderjaren was zij hier in haar
dromen vele malen geweest. Is dit echt of
verbeeld ik het me? vroeg zij zich af.
Plotseling bevond haar bewustzijn zich
volledig op het innerlijke vlak. Zij en de
Initiator ontmoetten de ECK Meester
Rebazar Tarzs die hen op hun wandeling
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Inwijding verbindt Ziel met de
Hoorbare Levensstroom
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te begrijpen, beperkt ons begrip van de
diverse hemelen en hun corresponderende
inwijdingen. Vanuit het fysieke perspectief
kunnen wij veertien niveaus van inwijding
onderscheiden. Niettemin is er altijd een
plusfactor in Eckankar. Er komt geen einde
aan het spirituele universum. De Godswerelden zijn geen eindige gebieden die
omgeven worden door grenzen.

Ieder van ons komt in Eckankar
met een andere
bewustzijnstoestand

Ieder van ons komt in Eckankar met een
andere bewustzijnstoestand. Ons eigen
niveau van ontplooiing hangt af van onze
ervaringen in dit leven en in vor ige
incarnaties. Sommige mensen hebben de
leer van ECK in vorige levens bestudeerd
en zij voelen zich daarom snel op hun
gemak met de leer. Voor anderen kan het
de eerste kennismaking zijn met de leer
van het Licht en Geluid en voor hen is een
langzaam tempo misschien prettiger.

de Bron. Het draagt en onderhoudt al het
leven. Door de eeuwen heen heeft Het vele
namen gekregen. De Heilige Geest, Logos,
het Woord, de Bani en de Vadan zijn enkele
van deze namen. Vele religieuze tradities
maken op een of andere wijze melding van
de ECK.
De Heilige Geest wordt ook de Hoorbare
Levensstroom genoemd omdat Het
hoorbaar kan worden ervaren, als Geluid.
Het bekend zijn met dit Geluid onderscheidt Eckankar van vele andere religies.
Als Ziel gereed is, verbindt de Mahanta Het
met dit Geluid. Hierdoor kan Ziel in eigen
tempo teruggaan naar God.
Als men zich spiritueel ontplooit, komt
men in aanmerking voor volgende spirituele inwijdingen. Iedere inwijding versterkt
de band van liefde tussen het individu en
God.

Het onvermogen van het verstand om die
gebieden die voorbij het Zielevlak liggen,
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Hoeveel Inwijdingen zijn er?
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Het Inwijdingsproces
Na de Eerste Inwijding, die in de droomtoestand plaatsvindt, worden inwijdingen
in ECK zowel fysiek als spiritueel gegeven.
De Levende ECK Meester geef t zijn
goedkeuring voor iedere inwijding. De
ECKist ontvangt een brief, hetgeen een
uitnodig ing is om de inwijding te
ontvangen. Vervolgens maakt de ECKist
een afspraak met een ECK Initiator.
De inwijding duurt minder dan een uur.
Instructie en contemplatie maken er deel
van uit. Tijdens sommige initiaties wordt
een nieuw woord gegeven dat gebruikt
wordt tijdens spirituele oefeningen.

De tijdsduur tussen Inwijdingen
varieert.
Het tempo van spirituele groei varieert van
mens tot mens. Gewoonlijk liggen er een
aantal jaren tussen ECK inwijdingen om
ervoor te zorgen dat men op elk niveau een
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sterk spiritueel fundament heeft gebouwd.
Sommige mensen ervaren hun
volgende inwijding innerlijk zes maanden
of langer voordat zij de uiterlijke uitnodiging van de Meester ontvangen. Voor
anderen kan het na de inwijding nog enkele
maanden duren om de betekenis ervan
volledig te begrijpen.

Elke inwijding correspondeert met
een ander vlak van bestaan

Elke inwijding correspondeert met een
specif iek vlak. De Tweede Inwijding
behoort bij het Astrale Vlak, de Derde bij
het Causale Vlak, de Vierde bij het Mentale
Vlak, enzovoort. De Vijfde Inwijding heeft
een bijzondere betekenis, omdat zij
correspondeert met het Zielevlak. Dit is het
begin van de zuiver spirituele werelden,
voorbij ruimte en tijd. Op het Vijfde Vlak
hebben de gebruikelijke wetten van karma
en reïncarnatie geen macht meer.
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Bewustzijn moet van moment tot
moment worden verdiend
Het verkrijgen van de Vijfde Inwijding in
Eckankar garandeert natuurlijk niet
spiritueel evenwicht of inzicht. Bewustzijn
moet altijd van moment tot moment
worden verdiend. Ongeacht iemands
spirituele niveau, kan men in verwarring
raken en een spir ituele teruggang
ondergaan, waardoor men opnieuw moet
beginnen op de spirituele weg. De weg
wordt smaller naarmate wij verder de
hogere werelden in gaan. Grotere spirituele
vr ijheid gaat gepaard met grotere
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Op elk vlak veranderen de regels
De inwijdingen van ECK kunnen een
dramatisch effect op ons spirituele leven
hebben. Als wij, als Tweede Ingewijde,
gewend raken aan het leven op het Astrale
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Vlak, dan zouden wij misschien gaan
verwachten dat de regels en systemen die
wij er hebben geleerd overal zullen werken.
Veel mensen die de Derde Inwijding
nemen, zijn verbluft als zij erachter komen
dat het Causale Vlak op een andere manier
werkt. Zij moeten nieuwe regels leren. Dit
proces vormt onderdeel van onze spirituele
groei.

De echte inwijding vindt innerlijk
plaats

Alleen de Mahanta, de Levende ECK
Meester, kan Ziel door inwijding met de
ECK verbinden. De uiterlijke inwijding is
eenvoudig en gemakkelijk. Zoals bij veel
ervaringen in Eckankar, geldt dat de
werkelijke gebeurtenis in ons innerlijk
plaatsvindt. De uiterlijke inwijding is de
fysieke bevestiging van de innerlijke
spirituele gebeurtenis. Het is de innerlijke
gebeurtenis die telt.
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Inwijdingen zijn persoonlijk en
gewijd
De geestelijken van Eckankar behoren tot
de Hoger Ingewijden; zij zijn leden van de
Vijfde Kring van Inwijding of hoger. En de
leraren van Eckankar klassen moeten
tenminste de Tweede Inwijding hebben
ontvangen. Dit onderscheid in inwijdingen
gebruikt een ECKist echter niet om zich te
vergelijken met een ander, of om status te
verkrijgen binnen de groep. De inwijdingen
van ECK zijn persoonlijk en gewijd.

Elke inwijding is een uitnodiging
van de Levende ECK Meester om de
volgende stap te nemen op de weg
terug naar God.
De Levende ECK Meester is de enige die
een inwijding voor een ECK ist kan
goedkeuren. De Eerste Inwijding komt
gewoonlijk binnen het eerste studiejaar.
Deze inwijding is volledig innerlijk. Soms
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kan de ECK leerling dit zich herinneren,
soms niet. De inwijding kan in de
droomtoestand plaatsvinden of tijdens een
spirituele oefening. De Eerste Inwijding
kent geen uiterlijke ceremonie.
Ongeacht zijn uiterlijke inwijding, is
ieder persoon in staat tot spir ituele
grootsheid. Elke inwijding is een uitnodiging van de Levende ECK Meester om de
volgende stap te nemen op de weg terug
naar God.
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De ECK Meesters

eze ECK Meesters zijn ook aanwezig
op elk vlak en elke planeet in de werelden
van God. Hun werk bestaat eruit de evolutie
van de mensheid vooruit te helpen en om
leerlingen te vinden en op te leiden. Zij
zorgen ervoor dat deze leerlingen de
Levende ECK Meester vinden zodat hij hen
onder zijn verantwoording kan nemen om
de kwaliteiten van liefde en wijsheid in deze
wereld tot stand te brengen.

The Shariyat-Ki-Sugmad
Book Two

Er is veel geschreven over beschermengelen. Er zijn zelfs zo veel verschijningen
111

Wanneer de Levende ECK Meester zijn
functie neerlegt, neemt hij meestal een
andere missie op zich binnen de hemelse
hiërarchie. Shamus-I-Tabriz, die meer dan
vierhonderd jaar geleden als de Levende
ECK Meester diende, geeft nu onderwijs
in een tempel van gouden wijsheid op een
van de andere vlakken.
De broederschap der ECK Meesters zijn
leden van de Orde der Vairagi. Het woord
vairag komt uit het Sanskriet en betekent
“onthecht”. Deze Meesters staan onthecht

Meester. Hun verschijning vergeet men zijn
leven lang niet meer. Vaak vonden deze
gebeur tenissen plaats voordat men
Eckankar ontdekte.
Waarschijnlijk komt de verschijning
van de “man in het blauw” of een blauw
licht het meest voor. Dit is de Levende ECK
Meester.

van gemeld dat er landelijke onderzoeksgroepen zijn opgericht om dit verschijnsel
nader te bestuderen en te registreren.
Soms verschijnen deze engelen in fysieke
vorm tijdens een levensbedreigende
situatie om daarna weer te verdwijnen. Op
andere momenten verschijnen zij,
vergezeld van blauw of wit licht, in een
innerlijk v isioen of droom. Soms
verschijnen zij als onzichtbare vrienden
aan kinderen. Een gemeenschappelijk aspect van al deze verschijningen is dat door
deze er var ingen de levens van de
betrokkenen een verandering ten goede
ondergingen.
In Eckankar zijn deze engelen ECK
Meesters. U heeft al over een aantal van
hen gelezen. De Eckankar literatuur is rijk
aan verhalen van mensen die door de ECK
Meesters werden geholpen. Voorbeelden
zijn een innerlijke genezing door Lai Tsi,
een oude Chinese ECK Meester, of hulp in
zware tijden van een vrouwelijke ECK
Meester, Kata Daki. Of verhalen over
dieren of lievelingshuisdieren die werden
beschermd door Prajapati, een andere ECK
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De Levende ECK Meester behoort
tot de Orde der Vairagi en is uw
gids terug naar God
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tegenover de passies van deze wereld. Hun
enige missie is om Ziel terug naar God te
leiden. Zij hebben geen sociale motieven
en houden zich meestal niet bezig met
politieke of andere zaken. Door middel van
de Spirituele Oefeningen van ECK werken
vele ECKisten met sommige van deze ECK
Meesters.

Sri Harold Klemp behoort tot een
lange reeks van Levende ECK
Meesters

de Meester is altijd met u. De Mahanta
geeft op een aantal manieren spirituele
bescherming. Net als de aarde bevatten de
innerlijke hemelen zowel goede als slechte
elementen. Sommigen van ons komen per
ongeluk in sommige gebieden van het
Astrale Vlak terecht en worden bang.
Anderen worden, zonder te weten waarom,
hun hele leven door angsten gekweld. En
weer anderen, vooral in de ontwikkelingslanden, maken zich ernstig zorgen over
hekserij en voodoo. De Mahanta verschaft
zijn leerlingen een mantel van bescherming
zodat zij zonder angst spiritueel kunnen
leren en groeien.

Wij krijgen nooit meer dan wij
aankunnen

De Mahanta werkt ook met iedere ECKist
in de droomtoestand. Wanneer wij dromen
zijn wij actief in een andere bewustzijnstoestand. Wij bieden minder weerstand aan
de Heilige Geest en wij kunnen de hulp en
de raad van de Meester gemakkelijker
ontvangen. De ECKist ervaart dat veel

De huidige Levende ECK Meester, Sri
Harold Klemp, studeerde onder de leiding
van Paul Twitchell, die onder talrijke
leraren studeerde, waaronder de Tibetaan
Rebazar Tarzs. Deze ononderbroken reeks
gaat terug in de tijd en kent talloze ECK
Meesters. Sommigen waren historische
figuren maar de meesten werkten in stilte
of met kleine groepen.

Een bekende uitdrukking in Eckankar is:
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U kunt vrij zijn van angst
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spirituele kwesties in de droomtoestand
worden opgelost, en onze studie van
Eckankar helpt ons om onze dromen beter
te kunnen onthouden en begrijpen.

De Levende ECK Meester verleent
zijn leerlingen volledige
spirituele vrijheid

de spirituele essentie van de leer zuiver
blijf t, zelfs als de uiterlijke vorm en
gedaante van Eckankar mocht veranderen.
Elke Levende ECK meester is
verantwoordelijk voor het opleiden en
benoemen van zijn opvolger. Er is altijd een
aantal personen dat in alle rust en stilte
opgeleid wordt om de volgende Levende
ECK Meester te worden. Deze spirituele
training is streng en velen doorstaan de
vereiste testen niet. Slechts één wordt er
gekozen.

Weinig religies geven de spirituele
leer weer zoals deze verstrekt is
door de grondleggers

Heden ten dage lijken zeer weinig religies
nog op de spir ituele leer zoals deze
verstrekt is door hun grondleggers. Het
Christendom is door veel veranderingen
gegaan, de bijbel is verschillende keren
herschreven. Het resultaat is dat de
woorden die Jezus gesproken heeft soms
nog weinig lijken op wat er in de huidige

De voornaamste missie van de Mahanta,
de Levende ECK Meester, is om Ziel terug
naar God te leiden. De Meester verleent
zijn leerlingen altijd volledige spirituele
vrijheid. Hij oefent geen macht over hen
uit en manipuleert hen niet, en zij hebben
in ieder aspect van hun leven volledige
vrijheid van keuze. De ECK Meesters
hebben zelf spirituele vrijheid verworven
en willen alle Zielen die dit maar willen,
graag deelgenoot maken van deze vreugde.

Eckankar heeft altijd een levende Meester.
De Levende ECK Meester zorgt ervoor dat
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Er is altijd een
Levende ECK Meester
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geschriften staat. Het doel van de Levende
Meester is om een dergelijke verdraaiing
van de oorspronkelijke spirituele waarheden te voorkomen. De Meester is het
Levende Woord.

Met de Levende ECK Meester als
gids, ervaren wij slechts dat wat
nodig is voor spirituele groei
De ECK Meesters hebben dezelfde
spirituele weg afgelegd en hebben geleerd
deze weg te doorgronden. Zij kennen de
kortste weg. Wij kunnen ons een enorme
hoop last en leed besparen door hun leiding
te aanvaarden op onze weg terug naar God.
Zonder een spirituele gids kan de weg naar
huis lang en moeilijk zijn. Met de Levende
ECK Meester als onze gids, ervaren wij
alleen dat wat noodzakelijk is voor onze
spirituele groei. Het doel van de Levende
ECK Meester is ons de weg terug naar God
te wijzen.
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De Mahanta is de innerlijke vorm
van de Levende ECK Meester

De Mahanta, de Levende ECK Meester is
de spirituele leider van Eckankar. De
Mahanta is de innerlijke, of spirituele,
vorm van de Levende ECK Meester, met
wie de meeste ECKisten dagelijks werken.
Door de beperkingen die de fysieke wereld
met zich meebrengt, kunnen weinigen
fysiek met de Levende ECK Meester
spreken. Maar de Mahanta is beschikbaar
voor iedereen op elk moment.

De Levende ECK Meester wordt
niet vereerd

In Eckankar wordt de Levende ECK
Meester niet verafgood. Respect en liefde
worden hem bewezen, maar hij wordt niet
vereerd. Het is de functie van de Meester
en niet zijn persoonlijkheid die belangrijk
is. Als het meesterschap van de ene persoon
wordt overgedragen aan een andere
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persoon hoeft het spirituele leven van de
ECKist geen verandering te ondergaan.

De Levende ECK Meester neemt
karma over, maar verlost je
er niet van

wicht raken of van ons spirituele pad
raken.

Het is normaal om te twijfelen

Het doel van iedere Eckist is om het leven
ten volle te ervaren. Dat is spiritueel
meesterschap. Het is mogelijk dat
sommigen van ons uiteindelijk op aarde
dienstbaar zijn als “beschermengel” ECK

De Goddelijke Werelden van ECK zijn
onmetelijk en kunnen nogal verwarrend
zijn voor de oningewijde. Ben ik op het
Astrale Vlak? Ben ik op het beste pad? Is
dit werkelijk een spirituele ervaring of
maak ik mij maar wat wijs? Waar zijn de
wegwijzers? Hoe ver is het doel? Wat is het
doel? Onder zulke omstandigheden is het
heel natuurlijk een gids te zoeken. Wij
zoeken naar iemand die het pad al gegaan
is en ons nu de weg kan wijzen.

De Mahanta neemt ook het karma over van
zijn volgelingen. Dit betekent echter niet
dat hij wie dan ook verlost van zijn karma,
want dit zou betekenen dat hen een
ervaring ontnomen wordt die zij wellicht
nodig hebben. Maar het betekent dat hun
karmische er var ing dusdanig wordt
geregeld dat zij de lessen die geboden
worden beter kunnen begrijpen.
Als wij ons hart openen zullen wij in
staat zijn te zien wat onze ervaringen ons
te zeggen hebben over onze opvattingen en
ons spiritueel karakter. De Mahanta
vertelt ons ook dat wij nooit meer te
verwerken krijgen dan wij aankunnen. Ons
karma is zodanig geregeld, dat als wij maar
naar onze spirituele begeleiding luisteren,
wij niet overbelast worden, uit ons even-
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Het doel van de ECKist is
spiritueel meesterschap
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Meesters, terwijl anderen zich in de
spirituele werelden met gespecialiseerde
interesses bezig houden.
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Het spel van Ziel

et spel van Ziel is als een drama
waarin Ziel zowel de acteur als het publiek
is. Als het publiek een theater binnengaat
weet het dat het dat doet om een toneelstuk te
zien, maar de acteur schept maya, een illusie
van de werkelijkheid die het publiek zeer
sterke emoties van vreugde of afschuw, lachen
of huilen bezorgt. In de vreugde en het verdriet
van alle levende wezens wordt Ziel, als
publiek, door Zichzelf als acteur meegesleept.
The Shariyat-Ki-Sugmad
Book One

Eckankar is een levende religie

De grote schoonheid van Eckankar is dat
het een levende religie is. Het is niet
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vastgeraakt in geloofsbelijdenissen en
dogma’s. Het ontwikkelt zich terwijl ons
bewustzijn zich ontwikkelt. Wij vereren de
Levende ECK Meester niet. Hij is een gids
die gerespecteerd, geliefd en geëerd wordt.
Hij is geen icoon die vereerd wordt. Men
kan vele boeken bestuderen en cursussen
of lezingen bijwonen, maar het werkelijke
leren komt vanuit uzelf en uw eigen
ervaringen.

Bewijs het voor uzelf
Zoals het in de Shariyat-Ki-Sugmad staat,
heef t de ECK Meester Gopal Das eens
gezegd: “Degenen die de ECK volgen
nemen niets als vanzelfsprekend aan, want
zij moeten eerst zelf het bewijs vinden. Pas
dan zullen zij weten dat God hen zo
liefheeft dat Hij een Levende ECK Meester
stuurt om Zielen naar huis te brengen.”

tuele groei versnellen. Door de Spirituele
Oefeningen van Eckankar te doen kunt u
leren Zielereizen. U begint te begrijpen wie
u werkelijk bent, namelijk dat u hier met
een spiritueel doel bent. U kunt uw angst
voor de dood loslaten. U maakt zich minder
zorgen. U laat meer liefde in uw leven toe.
U voelt zich vol energ ie, groei en
verandering. Ongewenste gewoonten
beginnen weg te vallen.
U begint het wezen en het belang van
dromen te begrijpen. De droom wordt een
middel om te leren. De Droommeester
wordt uw leraar. Hij helpt u om onverschrokken naar uw diepste angsten en
verlangens te kijken en hij helpt u ermee
om te gaan. Het uiteindelijke doel van
dromen is u dichter bij het Licht en Geluid
van God te brengen.

Mettertijd worden vorige levens voor u
ontsluierd. U ontdekt de rol van karma en
reïncarnatie in spirituele ontplooiing. U

Word bevrijd van het
slachtoffer zijn

Als u begint met het bestuderen van de leer
van Eckankar kunt u daardoor uw spiri-
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Begrijp wie u werkelijk bent
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wordt bevrijd van ‘het slachtoffer zijn.’ U
leert dat u zelf verantwoordelijk bent, maar
u ontdekt dat die verantwoordelijkheid
geen last is. Het is een sleutel tot spirituele
vrijheid. U bent de schepper van uw eigen
leven en door de verantwoordelijkheid voor
uw daden op u te nemen en te leren van
uw ervaringen verkrijgt u wijsheid en
spirituele volwassenheid.
A ls uw relatie met de Innerlijke
Meester volwassener wordt, wordt u meer
gewaar van de Werelden van God. U
verkent andere vlakken, zelfs andere
planeten. U bezoekt tempels van Gouden
Wijsheid. U ontmoet ECK Meesters en het
universum ontsluit zich voor u. Het proces
van Godsrealisatie begint. U laat God
steeds vollediger toe in uw leven.

wonderbaarlijke betekenis krijgen. Het
leven zelf is rijk en u ontdekt de vreugde
van het dienstbaar zijn en van het mild zijn
in uw oordelen. Gods liefde doet uw hart
ontwaken. U herkent deze liefde in de ogen
van de Levende ECK Meester en in de ogen
van vrienden en familie. De sleutels voor
de toekomst en het verleden zullen u
gegeven worden. Gebeur tenissen en
ervaringen zullen op een manier tot u gaan
spreken, zoals u dat nog nooit gekend hebt.
U begint cycli en verbindingen te zien
tussen uw leven en tijdloze wijsheid. De
waakdroom en de Gouden Taal der Wijsheid openen uw innerlijke ogen en oren
voor de stem van God.

Op een dag zal het oplossen van problemen
niet langer frustrerend of traumatisch zijn.
U begint te begrijpen dat u nooit een
probleem gegeven wordt dat uw

Er zijn veel spirituele oefeningen
en altijd is er de Innerlijke Meester,
om als Licht te dienen in de
duisternis

Als u God in uw leven toelaat zal ook
goddelijke liefde binnenkomen. Ervaringen
en toevalligheden die u tot nu toe als
onbetekenend hebt afgedaan gaan een
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Leven wordt wonderbaarlijk
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oefeningen en dromen. U zult zich in uw
eigen tempo ontplooien. U kunt lid blijven
van uw huidige godsdienst. In feite, haar
leer zal waarschijnlijk duidelijker voor u
worden dan ooit. U zult waarschijnlijk
merken dat veranderingen elkaar sneller
opvolgen, maar u zult altijd de middelen
bij de hand hebben om te begrijpen waarom
een verandering plaats vindt.
In elk jaar van uw ECK lidmaatschap
zult u nieuwe maandelijkse lessen voor uw
persoonlijke studie ontvangen. U kunt zich
ook bij een ECK-satsang klas aansluiten die
een van de maandelijkse lessen bestudeert
en bespreekt. ECK klassen bieden een
ontspannen omgeving waarin de leden van
de klas elkaar ervaringen en inzichten
vertellen en vragen kunnen stellen.
Niet eerder dan aan het einde van een
tweejarige periode, als u uitgenodigd wordt
om uw Tweede Inwijding te ontvangen,
beslist u of u een meer duurzame verbintenis aangaat met uw spiritueel ontwaken.
Na uw tweede inwijding is uw leven
veranderd. U treedt een nieuwe wereld van
mogelijkheden binnen.
capaciteiten te boven gaat. U leert uw
huidige talenten te verfijnen en nieuwe te
ontwikkelen. Hoewel groei zelden als
aangenaam ervaren wordt, geef t het
meesterschap dat u over uzelf verwerft een
veel dieper niveau van zelfverzekerdheid
en welbehagen. U bent nooit alleen. Er zijn
veel spirituele oefeningen en altijd is er de
Innerlijke Meester, om als Licht te dienen
in de duisternis.

Om lid van Eckankar te worden kunt u
Eckankar bellen onder nummer 00 1 952
3802222 in de Verenigde Staten. U kunt
ook schrijven naar Eckankar, P.O,. Box
27300, Minneapolis, MN 55427, U.S.A.
Maar u kunt u natuurlijk ook wenden tot
Eckankar Nederland, Postbus 458, 1000
AL, Amsterdam
Een van de voordelen van het lidmaatschap is dat u cursusmateriaal, oftewel
spirituele lessen, ontvangt. Gedurende uw
eerste twee jaar bestudeert u spirituele
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Lid worden van Eckankar
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Liefde voor en verantwoordelijk
naar al het leven
Sri Harold zegt dat “De leer van ECK werkt
vanuit het simpele principe dat liefde de
goddelijke stroom is die alle leven mogelijk
maakt. Wij als Ziel worden gedragen door
deze stroom, allereerst weg van God. Dan,
op het verste punt, als Het volledig uitgeput
is, vindt Ziel de leer van ECK en kan naar
huis terugkeren.”
Voor het zover is heef t Ziel zich
wanhopig afgevraagd of Het ooit waarheid
zal vinden, of het ooit de beste weg terug
naar God zal vinden. Tijdens zijn vele
levens op aarde en op de innerlijke vlakken,
zijn Ziel gunsten verleend zoals plotselinge
genezingen en ‘onverdiende’ rijkdom. Al te
vaak heeft dit het individu misleid om te
geloven dat het leven een gratis rit is, of
dat het leven zijn giften alleen aan de
rijken schenkt. Dit misverstand heef t
verwarring veroorzaakt.
Wij geloven niet meer alle leugens die
zeggen dat wij iets kunnen krijgen voor
niets. Uiteindelijk komen wij zover dat wij
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begrijpen dat alles wat wij doen, alles dat
ons gebeurd, ons spiritueel welzijn ten
goede komt en dat wij daar zelf de oorzaak
van zijn.
Aan het einde van onze reis realiseren
wij ons dat het op het spirituele pad voor
alles om liefde gaat, om zelfverantwoordelijkheid en om verantwoordelijkheid
voor alle leven.
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Hoe u de volgende stap op
uw spirituele reis kunt
zetten

Ontdek uw eigen antwoorden op vragen over uw
verleden, heden en toekomst door de aloude
wijsheid van Eckankar. Zet de volgende moedige,
avontuurlijke stap op uw spirituele reis en leer
hoe u zich kunt aansluiten bij Eckankar.
Eckankar kan u laten zien waarom de
speciale aandacht van God geen toeval is, noch
voorbehouden is aan slechts een paar heiligen.
Het is voor ieder mens. Het is voor iedereen die
zijn hart opent voor de Heilige Geest, het Licht
en Geluid van God.
Als u op zoek bent naar de geheimen van het
leven en het leven na de dood, dan hebben Sri
Harold Klemp, de huidige spirituele leider van
Eckankar, en Paul Twitchell, de grondlegger
ervan in deze tijd, voor u een reeks maandelijkse
lessenser ies geschreven waar in speciale
Spirituele Oefeningen van ECK staan, die u op
een rechtstreekse weg naar God brengen.
Degenen die Eckankar, de Religie van Licht
en Geluid van God, willen bestuderen, kunnen
deze speciale lessen, die duidelijke en eenvoudige aanwijzingen voor de spir ituele
oefeningen geven, toegestuurd krijgen.
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Door het lidmaatschap van
Eckankar zult u het
volgende ontdekken
1. De meest directe weg terug naar God door de
leer van Eckankar over het Licht en Geluid
van God. Eckankar geeft u de gelegenheid om
wijsheid, barmhartigheid en spir ituele
vrijheid nog in dit leven te verwerven.
2. De spirituele betekenis van dromen, technieken
om te leren Zielereizen en manieren om een
persoonlijke band met de Heilige Geest op te
bouwen met behulp van twaalf maandelijkse
lessen. Deze lessen zijn er voor het hele gezin.
U kunt deze thuis of samen met anderen in
een klas bestuderen.
3. Geheimen over zelfmeesterschap in een
speciale brief naar de leden en artikelen
geschreven door de Levende ECK Meester in
‘The Mystic World’, een driemaandelijkse
nieuwsbrief. Daarin staan ook artikelen en
brieven van Eckankar-leden uit de gehele
wereld.
4. Berichten over komende Eckankar seminars
en andere activiteiten in de gehele wereld en
over nieuw studiemateriaal dat via Eckankar
verkrijgbaar is en nog meer via speciale mailings. Beleef het enthousiasme en de innerlijke
vervulling die het deelnemen aan grote ECK-
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seminars met zich meebrengt.
5. Het plezier van de ECK-Satsang (het bestuderen van de lessen) in klassen en boekdiscussiegroepen. Deze klassen stellen u in
staat uw spirituele ervaringen aan anderen
te vertellen en met hen antwoorden te vinden
op vragen die de leer van ECK oproepen.

Hoe u verdere informatie kunt
krijgen

Om het lidmaatschap van ECKANKAR aan te
vragen of om een gratis brochure over het
lidmaatschap te ontvangen, kunt u op
werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur
(Centraal-A mer ikaanse tijd) bellen naar
nummer: 00 1 952 380 2222, of schrijven naar:
ECKANKAR, Att: Information, P.O. Box 27300,
MN 55427 U.S.A. In Nederland kunt u contact
opnemen met: ECK ANK A R NEDERLAND,
Postbus 458, 1000 AL Amsterdam, tel. 0152565412. Of bezoek Eckankars website:
www.eckankar.org.

Hoe u boeken kunt bestellen

Op de volgende pagina’s vind u een selectie van
Eckankar boeken en audiocassettes. Zij zijn
verkr ijgbaar v ia bovenstaande adressen.
Verschillende van deze boeken zijn ook via de
boek-handel te verkrijgen.
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Introductieboeken van
Eckankar
The Art of Spiritual
Dreaming
Harold Klemp
Dromen zijn een schat. Een geschenk
van God. Harold Klemp laat u zien
hoe u het spirituele goud in een
droom kunt vinden en hoe u Gods liefde kunt
ervaren. Krijg inzicht in het verleden en de
toekomst, laat uw vertrouwen groeien en neem
beslissingen over uw carrière en financiën. Doe dit
vanuit een uniek perspectief: door het spirituele
karakter van uw dromen te herkennen.

Autobiography of
a Modern Prophet
Harold Klemp

Word meester van uw spirituele
bestemming. De tocht van deze man
verlicht de weg. Ga op ontdekkingsreis naar de uiterste grens van het
laatste, uitgestrekte, onbekende gebied, uw
spirituele bestemming! Hoe dieper u dat verkent,
hoe dichter u komt bij de onthulling van uw eigen
goddelijke natuur als een oneindige, eeuwige vonk
van God. Dit boek leidt u daar naar toe.

How to Survive
Spiritually in Our Times,
Mahanta Transcripts,
Book 16
Harold Klemp

Harold Klemp, een meester-verteller,
verweeft verhalen van kleine wonderen en gaven
van God, die in het dagelijks leven voorkomen,
met gereedschappen en technieken om de lezers
te helpen de diepere waarheid daarin te zien en
toe te passen in het leven van nu. Hij spreekt direct tot Ziel, die goddelijke, eeuwige vonk - het
Ware Zelf. De overlevende. Spiritueel overleven
is pas het begin in iemands spirituele leven.
Harold Klemp laat zien hoe u voorspoedig kunt
groeien!

A Modern Prophet
Answers Your Key
Questions about Life
Een pionier van de hedendaagse focus op “dagelijkse spiritualiteit” laat
u zien hoe u de liefde van God in uw
leven kunt ervaren en begrijpen - altijd, overal.
Zijn antwoorden op honderden vragen helpen u
op weg naar uw eigen bron van wijsheid, vrede en
diepe, innerlijke vreugde.
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Harold Klemp
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35 Golden Keys to Who
You Are & Why You’re
Here
Linda C. Anderson
Ontdek vijfendertig gouden sleutels
die u helpen meester te worden van
uw spirituele bestemming via de oeroude leer van
Eckankar, de Religie van het Licht en Geluid van
God. De dramatische, waargebeurde verhalen in
dit boek evenaren alles wat u kunt vinden in de
spirituele literatuur van vandaag. Leer manieren
om direct meer liefde, vrede en doel in uw leven
te brengen.

Deze en andere Eckankar items zijn wellicht
plaatselijk verkrijgbaar. Voor Nederland, bel 0152565412. Of bel 00 1 952 380 2222 (alleen engels
gesproken) op weekdagen van 8.00 uur tot 17.00
uur (locale VS-tijd). U kunt ook een fax sturen
naar Eckankar 00 1 952 380 2295, 24 uur per dag,
zeven dagen in de week. Of schrijven: Eckankar,
Att: Information, P.O. Box 27300, Minneapolis, MN 55427, U.S.A.
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Er kan een studiegroep
van Eckankar bij u in de
buurt zijn.

Eckankar biedt verschillende lokale en
internationale activiteiten aan voor hen die op
zoek zijn naar spiritualiteit. Met honderden
studiegroepen over de hele wereld is Eckankar
ook in uw omgeving! In Nederland worden
regelmatig door Eckankar bijeenkomsten
georganiseerd waar u de boeken kunt
doornemen in een rustige omgeving, zonder
druk, kunt praten met anderen die uw interesse
delen in deze oeroude leer. In introductielezingen
wordt besproken over hoe de eigenschappen van
Ziel: wijsheid, macht, liefde en vrijheid, kunnen
worden verkregen.
Over de hele wereld bieden Eckankarstudiegroepen speciale seminars van een dag of
weekend aan over de grondslagen van de leer
van Eckankar. Indien u informatie verlangt over
het lidmaatschap kunt u bellen naar 00 1 952 380
2222 (alleen engels gesproken) of schrijven naar
Eckankar, Att: Information, P.O. Box 27300,
Minneapolis, MN 55427, U.S.A.
Ook kun u onze website bezoeken:
www.eckankar.org.
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Zend mij informatie over een Eckankarcentrum of -studiegroep in mijn omgeving.

943

Zend mij meer informatie over het
lidmaatschap van Eckankar, inclusief een
spirituele lessenreeks van 12 maanden.
Graag duidelijk schrijven of typen
Naam _________________________________________
Straat ________________________ Nummer ______
Stad ________________________________
Postcode ___________________ Land _____________

Opsturen naar:
Eckankar, Att: Information, BK36, P.O.
Box 27300, Minneapolis, MN 55427, U.S.A
of
Eckankar Nederland, Postbus 458,
1000 AL, Amsterdam.
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