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Doe ik iets verkeerd?

Ik ben al twaalf jaar op het pad van ECK en ben 
niet in staat geweest om enig spirituele ervaring te 
herkennen. Doe ik iets verkeerd?

De eerste normale vraag die iemand heeft als er 
geen herinnering aan de spirituele oefeningen naar 
boven komt is misschien dat er iets mis is. Wees er 
alsublieft van verzekerd dat de Meester altijd bij u is. De 
ontmoetingen met de Mahanta zijn er voortdurend, of 
iemand deze zich nu herinnert of niet. Het Licht en 
Geluid die op de innerlijke niveaus tot iemand komen 
worden omgezet naar dienstbaarheid in liefde naar 
anderen in het uiterlijke leven gedurende het 
waakbewustzijn.

De hele sleutel tot de werken van Eckankar zijn 
de spirituele oefeningen. Wat er vaak ontbreekt 
gedurende het practiseren van deze oefeningen, als zij 
dagelijks gedaan worden, is liefde of een goed gevoel in 
het hartcentrum. De contemplatieve oefeningen zullen 
niet werken tenzij men deze met liefde en 
welwillendheid beoefent.

Vaak helpt het om aan iets te denken van jaren 
geleden dat je blij maakte, of aan iemand die je vandaag 
een gevoel van warmte heeft bezorgd. Als je dan dit 
gevoel van geestelijke opbeuring kan meenemen in 
contemplatie, dan heb je meer kans op succes.

Niet al diegenen die op het pad van ECK zijn zijn 
zich bewust van de Heilige Geest die tot hen komt via 
het Licht en Geluid, maar zij zien de invloed ervan in hun 
dagelijkse leven. Deze hulp komt slechts, nadat we 
hebben geprobeerd om zelf een probleem op te lossen, 
alsof de oplossing volledig van ons zelf afhing. Dan 
krijgen wij vaak een beetje hulp bij het probleem om tot 
een oplossing te komen.

Ik heb de aandacht vrij veel gericht op 
Zielereizen als de natuurlijke weg om het bewustzijn te 
verruimen en  in de spirituele werelden van God te 
reizen. Velen hadden dit nodig. Zielereizen wordt vaak 
niet opgemerkt door een persoon die zich niet bewust 
is van een snelle beweging uit het lichaam; daarom is hij 
er tevreden mee om zijn ervaring een heldere droom te 
noemen, terwijl het in werkelijkheid Zielereizen was.

De Heilige Geest, het ECK, vult in feite al onze 
hoeken en gaten op met Zichzelf. Wij voelen ons zo 
comfortabel met het leven zoals het is – en terecht – dat 
wij eraan herinnerd moeten worden hoe onzeker het 
leven was voor ECK.

De Heilige Geest bevindt zich inderdaad in het 
diepste van ons wezen. Daarom zijn wij instrumenten 
van liefde. Dit is wat mensen tot ons aantrekt en ons 
natuurlijke leiders maakt. Dus, ook als je je nog niet 
bewust bent van Zielereizen, of van het Licht en Geluid, 
het ECK stroomt altijd door je heen.

Jij dient het ECK door wie je bent.

~Harold Klemp,  A Modern Prophet Answers Your Key 
Questions About Life, p. 196)



ECK Licht en Geluid vieringen
Iedereen is van harte welkom op de ECK  Licht en Geluid viering. Iedere viering richt zich op een aspect van 
Eckankar waarbij teksten uit de ECK werken, het zingen van HU, lezingen en groepsdiscussies het verloop van de 
dienst kenmerken. Ontmoet anderen die ook op zoek zijn om meer inzicht en goddelijke liefde in hun leven te 
brengen tijdens deze speciale vieringen van het Licht en Geluid van God. 
Tijdens de bijeenkomsten kunt u boeken inkijken en aanschaffen. Deze zijn ook te bestellen bij Nan Tomasoa
(06-53398062) of via boeken@eckankar.nl

ECK Licht en Geluid vieringen
Voorlopig vinden de Geluid van Ziel evenementen alleen 
via ZOOM bijeenkomsten plaats.
Aanmelding: https://www.eckankar.nl/nl/agenda/

Zondag 6 december van 11.00 – 12.00 uur
Thema: Gebruik maken van uw goddelijke creativiteit
Om problemen te overwinnen
Theme: Using Your Divine Creativity to Overcome 
Problems

Zondag 3 januari van 11.00 – 12.00 uur
Thema: Lessen en zegeningen
Theme: Lessons and Blessings

Zondag 7 februari van 11.00 -12.00 uur
Thema: De weg naar spirituele vrijheid
Theme: The Road to Spiritual Freedom

Ervaar het Geluid van Ziel
Voorlopig vinden de Geluid van Ziel evenementen 
alleen via ZOOM bijeenkomsten plaats.
Aanmelding: https://www.eckankar.nl/nl/agenda/

Dinsdag 15 december, 20.00 uur (in het Nederlands)
Tuesday December 22, 20.00 hours (in English)
Dinsdag 12 januari, 20.00 uur (in het Nederlands)
Thursday  January  21, 20.00 hours  (in English)
Donderdag 11 februari, 20.00 uur  (in het Nederlands)
Tuesday February 23, 20.00 hours  (in English)

Heb je nog vragen of wil je meer weten, dan kan je 
Jonker Tomasoa bellen op telefoonnummer
06-23195745

Ervaar het Geluid van Ziel
Ontdek je innerlijke begeleiding, ontdek genezing voor lichaam, verstand en geest, ontdek een hogere vorm van 
creativiteit. HU is een drager van liefde tussen jou en God. 
HU is een heilig geluid en een aloude mantra. Het is een aloude naam voor God dat al duizenden jaren in vele landen 
gezongen wordt voor spirituele ontplooiing.  HU kan mensen verheffen van welke religie, cultuur of levensweg ook. 
Ervaar enkele van de vele voordelen van HU: innerlijke rust en kalmte, goddelijke liefde, uitbreidende bewustwording, 
spirituele ontdekking en ontwikkeling van jezelf en genezing van het hart.
Liefde is liefde. En dat ben jij. HU is het Geluid van Ziel.
Kom langs en kijk  hoe het is om HU te zingen, in contemplatie te gaan en een spirituele conversatie aan te gaan met 
gelijkgestemden.  

 

Je contract van dienstbaarheid herzien
(Harold Klemp – Spiritual Exercises for The Shariyat, Book One, p. 138)

De wezens van elk vlak kijken naar hun bestaan aldaar als een soort contract voor dienstbaarheid. Zo zou het 
moeten zijn, want of zij het nu beseffen of niet, allen zijn in feite de kinderen van het koninkrijk van ECK. 

SKS, Book 1, p. 190
Zie je zelf aan tafel zitten met de Mahanta op de innerlijke vlakken.
In je handen bevindt zich een prachtig stuk papier dat licht uitstraalt in een sierlijk handschrift. Het is jouw 

contract voor dienstbaarheid, als Ziel, voor dit leven op het Fysieke Vlak. Er zijn wellicht beelden, geluiden of 
gevoelens van liefde, avontuur en zelfrespect.

*       *       *
Maak in je uiterlijk leven een lijst van dingen die je de meeste voldoening schenken en dan een lijst van je 

grootste uitdagingen.
Vraag de Innerlijke Meester om je alle verbindingen te laten zien die er zouden kunen zijn tussen deze 

dingen.
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ECKANKAR Nederland

ECKANKAR Nederland organiseert verschillende activiteiten voor leden en niet- leden om spirituele ervaringen uit te 
wisselen. 
Om een eerste lessenserie van Eckankar te bestuderen kan zonder verdere verplichtingen voor een jaar het lidmaatschap 
worden aangevraagd op www.eckankar.org. 
Deze lessenseries kunnen alleen of in een Satsang worden bestudeerd (bij voldoende aanmeldingen). Neem voor meer 
informatie hierover en deelname aan een Satsangklas contact op met Satsangcoördinator Ernee Tjallema: 06-23592705 of 
mailen naar R2twee@gmail.com

Boeken van ECKANKAR (ook die in het Nederlands vertaald zijn) zijn, behalve 
op www.eckankar.org, ook te bestellen via 06-53398062.  
Op www.eckankar.nl is het gratis boekje Aloude Wijsheid voor Vandaag te down-
loaden.
De lessenseries (ook die in het Nederlands vertaald zijn) zijn te bestellen bij 
Eckankar internationaal [USA], www.eckankar.org (volledig adres zie de kolom 
hiernaast). 
Facebook 
Eckankar in Nederland heeft nu ook een Facebook pagina. Als je zelf een 
Facebook pagina hebt, kijk op "Eckankar in Nederland" en LIKE de pagina om 
inspirerende teksten te ontvangen en tussentijds op de hoogte te blijven van 
activiteiten. Ook kan er gereageerd worden op teksten en er kunnen vragen 
gesteld worden.

ECK spirituele dienstverlening 
ECK spirituele hulpverleners en ECK geestelijken 

Leden en niet-leden van ECKANKAR mogen altijd contact opnemen met de 
ECK geestelijken voor onderstaande diensten. 

De vier vieringen van het leven: 
De ECK Wijdingsceremonie voor jonge kinderen, de viering van het nieuwe 
leven en een nieuwe fase in de thuisreis van Ziel naar God.
Het ECK Overgangsritueel voor jongens en meisjes rond 13 jaar oud, de 
viering van hun persoonlijke verbinding met de leer van ECK. 
De ECK Huwelijksceremonie.
De  ECK Herdenkingsdienst.
 
Een onderhoud met een ECK Spiritueel Hulpverlener (ESA):
Dit kan helpen antwoorden te vinden in omstandigheden die u op de proef 
stellen, door de persoonlijke leiding van de Heilige Geest. 
Het ESA gesprek wordt gevoerd met een ECK Spiritueel Hulpverlener, een lid 
van de ECK geestelijkheid die speciaal is aangewezen en opgeleid om deze 
assistentie te kunnen verlenen (zie lijst hiernaast).
Er is geen honorarium verbonden aan bovenstaande dienstverlening maar 
ECK geestelijken accepteren wel donaties voor ECKANKAR. 
Ook kunt u contact opnemen met de  Regionale ECK Spiritual Aide van 
Eckankar Nederland Jonker Tomasoa (06-23195745).

Deze nieuwsbrief is ook te down-
loaden via www.eckankar.nl of vraag 
een digitale versie aan via 
nieuwsbrief@eckankar.nl 

(Adres- ) wijzigingen doorgeven aan 
nieuwsbrief@eckankar.nl 

Teksten in deze publikatie, afkomstig 
uit de boeken van ECKANKAR, 
worden vertaald met toestemming 
van ECKANKAR.
 
Kopij volgende nieuwsbrief vóór
1 februari 2021 bij Ernee Tjallema: 
06-23592705 of mailen naar  
R2twee@gmail.com). 

De redactie behoudt zich het recht 
voor verhalen in te korten en/of te 
wijzigen. 

De meningen in deze nieuwsbrief zijn 
die van de schrijver(s) en niet 
noodzakelijkerwijs van ECKANKAR of 
Sri Harold Klemp,  de MAHANTA, 
de Levende ECK Meester. 

De termen ECKANKAR, ECK, EK, 
MAHANTA, SOUL TRAVEL, VAIRAGI en 
andere zijn merken van ECKANKAR, 
P.O. Box 2000, Chanhassen, 
Minnesota 55317, USA. 
© Copyright 2020 
Alle rechten voorbehouden. 

Donaties ECKANKAR Nederland 
IBAN: NL77 INGB 0002884772 
BIC: INGBNL2A 
Postadres: Athenesingel 24, 
2548 TH Den Haag. 

Regionaal ECK Spiritual Aide: 
Jonker Tomasoa, Froukemaheerd 182, 
9736 RR Groningen  (tel. 06-23195745)

ECK Spirituele hulpverleners 
Anne Daniels: 0172-574974 
Dirk van Dierendonck: 020-6860390 
Freek Zilvold: 0626392583  
Ineke Elbers: 020-6860390 
Jonker Tomasoa: 0623195745 
Erk Zwang: 0619777467
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Hoe dromen je kunnen helpen
Freek Zilvold

Het nut van dromen en een droom dagboeken
Sinds mijn tienerjaren schrijf ik mijn dromen op. 
In mijn vele dromen reis ik vaak met de auto, het 
vliegtuig of de boot. Er zijn prachtige steden die ik 
verken en ik ontmoet oude vrienden of maak nieuwe.
Dromen helpen me te begrijpen waarom bepaalde 
gebeurtenissen mij overkomen; ze helpen me los te 
laten; ze helpen me om dingen voor te bereiden en 
inzicht te krijgen. Het is een prachtige manier om jezelf 
te leren kennen en je bewust te worden van de 
verbinding tussen de droomwereld en de wereld waarin 
we leven.

Dromen voor inzicht en voorbereiding
Een paar jaar geleden kreeg ik de uitnodiging om 
gastspreker te zijn op een Eckankar seminar in 
Zwitserland. Alle onkosten werden betaald. Ik was 
vereerd en opgewonden om een lezing te houden over 
hoe je jezelf in de creativiteit van God opnieuw kunt 
uitvinden. Iets waarvan ik dacht veel te weten. Ik begon 
enthousiast de lezing die 45 minuten moest duren. Ik 
verzamelde verhalen en technieken. De lezing moest in 
het Duits zijn...
Toen had ik een droom waarin ik deze lezing hield. Ik 
herinner me dat mensen met hun ogen rolden en me 
kritische vragen stelden over wat ik presenteerde. Het 
was een grote klap voor mijn zelfvertrouwen. De 
volgende ochtend begon ik mijn leidraad en de inhoud 
na te lopen. Inderdaad, sommige verhalen konden 
beter achterwege blijven en theorieën konden dui-
delijker worden uitgelegd. Op dat moment realiseerde 
ik me dat als iets niet duidelijk voor mij is, het zeker niet 
begrijpelijk zal zijn voor het publiek. Ik verfijnde de 
voordracht en het was uiteindelijk een succes. 
Dit succes was mede te danken aan de 
voorbereiding en de inzichten die ik in mijn droom 
heb opgedaan.

Dromen om los te laten en geliefden te ontmoeten
Vorig jaar is mijn vader onverwachts overleden. Er was 
veel verdriet in de familie en ik ben erg dankbaar dat we 
een warme herdenkingsdienst hebben gehad met veel 
vrienden om zijn leven te vieren. Mijn vader genoot 
heel erg van het leven. Hij hield vooral van goede 
restaurants met lekker eten. De eerste vraag die hij ‘s 
ochtends stelde was waar en wat we zouden eten voor 
lunch en het avondeten (ontbijt was niet zo zijn ding). Ik 
mis pap van tijd tot tijd en ik ben erg blij hem in mijn 
dromen te zien. Vorige week ontmoette ik hem weer in 
een vreemde stad, en hij vertelde dat hij ergens een 
geweldig restaurant had ontdekt. Tijdens de maaltijden 
stelt hij me altijd veel vragen over wat er gaande is in 
deze wereld. Het is mogelijk om in je dromen 
dierbaren te ontmoeten, zelfs degenen die er niet 
meer zijn.

Symbolen in dromen
Ik geloof dat iedereen een unieke droomervaring heeft. 
Vaak hoor ik over symbolen in dromen die een bepaalde 
betekenis hebben voor de dromer. Dat is waar. Ik heb 
symbolen zoals vogels, baby’s, gebouwen of zelfs stenen 
die voor mij een bepaalde betekenis hebben. Voor 
andere dromers kunnen deze symbolen iets heel anders 
betekenen en als ik zeg dat dit symbool een bepaalde 
betekenis heeft, kan het jou van jouw eigen waarheid 
onthouden.
Achter in mijn droomdagboek heb ik een hele sectie 
over symbolen en wat ze voor mij betekenen.

Hoe je je dromen kunt onthouden
Hoewel ik mijn dromen jarenlang heb opgeschreven, 
herinner ik me ze niet altijd. Ik denk dat je gek zou 
worden als je je alles zou herinneren! En soms ben ik te 
moe of te druk om mijn droom op te schrijven. De truc is 
om je er dan niet slecht over te voelen. Het komt 
allemaal neer op discipline. Bijna elke ochtend pak ik 
mijn droomdagboek en begin ik met schrijven. De 
volgende techniek is erg nuttig als je geen idee hebt 
waarover je gedroomd hebt. Je begint met het 
opschrijven van de datum en dan “Vannacht droomde ik 
over…”. Negen van de tien keer herinner ik me een deel 
van de droom en daarna nog een deel, maar wacht! Ik 
verloor toen mijn mobiele telefoon (symbool!). De hele 
droom ontrafelt zich op papier.

De betekenis van dromen
Wat betekenen dromen? Dat moet ieder van ons zelf 
uitzoeken. Wat ik doe, is te beschrijven hoe ik me 
voelde in mijn droom  en wat dat betekent. Ik was 
behoorlijk overstuur toen ik onlangs mijn mobiele 
telefoon op het vliegveld verloor toen ik op weg was naar 
Afrika. Ik probeer dan parallellen te vinden van mijn 
droomervaring met deze wereld. Wat moet ik doen om 
meer bewust te zijn? In het geval van mijn verloren 
telefoon: het helpt me communiceren en houdt mijn 
reisschema bij. Ik heb geleerd dat ik meer met mensen 
moet communiceren en om hulp moet vragen in plaats 
van een apparaat te vertrouwen.

Dromen zijn echt en kunnen je helpen om bewuster 
jouw spirituele leven te leven, effectiever en geluk-
kiger te zijn.  Ook helpt het voor meer duidelijkheid, 
mededogen en om meer liefde te kunnen ervaren.
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