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Wat is liefde? 

Wat betekent het als de Tibetaanse ECK Meester 
Rebazar Tarzs in het boek van Eckankar Stranger by the 
River,  door Paul Twitchell, zegt dat het hart van een vrouw 
de troon van God is op aarde?

Het hoofdstuk heet “De Grote Boom van het 
Leven.”  Lees het nogmaals heel nauwlettend van het 
begin tot het einde. Rebazar Tarzs vergelijkt een leven 
vol liefde met een leven zonder.

Kijk vooral naar de alinea ervoor, waar hij over 
schoonheid spreekt. Deze vormt de harmonie tussen 
vreugde en pijn die in het lichaam begint, maar eindigt 
voorbij het denken. Schoonheid is “de kracht die het hart 
van de man naar dat van een vrouw leidt dat, op deze 
aarde, de troon van God is. ”

Troon  betekent hier de bron van goddelijke 
liefde.

Maar Rebazar gaat verder en wat hij nu zegt is 
zeer belangrijk, omdat het verklaart waar ware liefde 
begint en aan welke voorwaarden de liefhebbende 
moet voldoen. 

Liefde, zegt Rebazar, is die heilige drank die God 
uit diens grote hart heeft gewrongen en in het hart van 
de liefhebbende voor zijn geliefde heeft gegoten.”  Merk 
ook de hint op dat niet iedereen van deze heilige liefde 
kan drinken, omdat de liefhebbende aan een bepaalde 
voorwaarde moet voldoen: zuiverheid van hart. “Hij die 
deze drank kan drinken is zuiver en goddelijk en zijn hart 
is gezuiverd van alles zodat zuivere liefde overblijft!”  Dat 
betekent onder anderen een gebrek aan zelfzuchtigheid.

Vervolgens spreekt hij in zeer krachtige taal over 
de kracht van liefde: “Derhalve zeg ik dat de 
liefhebbende, wiens hart dronken is van liefde, dronken 
is van God.”

Maar Rebazar gaat een stap verder. Liefde 
begint en eindigt niet met iemand's liefde voor zijn 
geliefde, maar zal uit zichzelf uitstromen om al het leven 
te omarmen. Dus zijn boodschap is alsvolgt: “Open je 
hart voor liefde, want dit kan je helpen om de grootste 
voldoening in het leven te bereiken, met alle vreugde 
en pijn erin. Laat dit uw begrip zijn in Eckankar”, voegt 
hij toe. Deel uw beker met uw geliefde en verzaak niet 
om uw dierbaren te helpen in hun pijn en lijden. Dit zou 
uw eigen wet moeten zijn, mijn zoon.

Een slotwoord: Als Rebazar hier over man en 
vrouw spreekt, bedoelt hij niet alleen mannelijk en 
vrouwelijk, maar de plus- en minkanten van een mens. 
Zijn boodschap gaat over de kracht van liefde. Deze 
goddelijke kracht kan het hart op vele manier raken en 
de liefde tussen man en vrouw is slechts één ervan.

Ik weet dat dit een lang antwoord is, maar 
misschien kan het je wijzen naar een rijker en gelukkiger 
leven.

– Harold Klemp,  A Modern Prophet Answers Your Key 
Questions About Life, Book 2, p. 159)



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
ECK Light and Sound Services

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

Zondag 7 maart van 11.00 –12.15 uur
Thema: Spirituele gezondheid en genezing
Theme: Spiritual Health and Healing

Zondag 4 april van 11.00 –12.15 uur
Thema: Wat betekent ware liefde voor jou?
Theme: What does true love means to you?

Zondag 2 mei van 11.00 – 2.15 uur
Thema: Innerlijke begeleiding in de praktijk
Theme: Inner Guidance in Practice

Ervaar het Geluid van Ziel
Experience the Sound of Soul

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

Dinsdag 9 maart, 20.00 uur (in het Nederlands)
Monday March 22, 20.00 hours (in English)
Donderdag 8 april, 20.00 uur (in het Nederlands)
Wednesday April 21, 20.00 hours  (in English)
Donderdag 6 mei, 20.00 uur  (in het Nederlands)
Tuesday May 25, 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 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, 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.
Doe mee en kijk hoe het is om HU te zingen, in contemplatie te gaan en een spiritueel gesprek aan te gaan met 
gelijkgestemden.  

 

Leven volgens het nobele doel van ECK 
(Harold Klemp – Spiritual Exercises for the Shariyat, Book 1, p. 90)

Het wezenlijke belang van liefde is om al het leven zonder twijfels lief te hebben, zonder dat wijsheid of 
religie vooraan in het denken van de liefhebbende staat. Als iemand zuiver van hart is en het nobele doel van ECK als 
zijn doelstelling heeft, kan hij, voortgedreven door liefde, beginnen het werk van Sugmad op aarde te doen, onder 
leiding van de Mahanta.

Shariyat-Ki-Sugmad, Book 1, p. 128

Zing gedurende enige momenten HU. Zie je hart als een magnifieke tempel van wit licht, als een vuurtoren 
die je gedachten en handelingen door de dag heen stuurt in naam van de Mahanta.

Misschien ontdek je dat je meer moed hebt om te volharden in uitdagende omstandigheden, of helderder 
kan nadenken over hoe je de last van iemand anders kunt verlichten.
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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). De Engelstalige lessenseries zijn ook online te lezen door in te 
loggen met uw ECK ID nummer en uw voornaam op: 
https://www.eckankar.org/html/Members/DiscoursesOnline/mydiscourses.html
Facebook 
Eckankar in Nederland heeft nu ook een Facebook pagina. 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 mei 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. Voor vragen mail naar 
nieuwsbrief@eckankar.nl 

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 2021 
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: 06-26392583  
Ineke Elbers: 020-6860390 
Jonker Tomasoa: 06-23195745 
Erik Zwang: 06-19777467
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Gods liefde op elk moment in je 
leven 
Jonker Tomasoa

“Veel lessen komen tot ons via het geschenk van 
liefde. Goddelijke liefde bereikt ons via menselijke 

liefde. Zij zijn in feite hetzelfde, behalve dan dat 
menselijke liefde een onvolmaakte uiting is van 

goddelijke liefde.”  
– Harold Klemp, The Awakened Heart, p. 141

We zitten nu in het Spiritueel Jaar van 
Dankzegging. Of zoals Sri Harold treffend kan 
zeggen: “Contempleer door de dag heen over alle 
zegeningen in je leven. De kracht van dankbaarheid 
opent het hart om liefde binnen te kunnen laten. 
Maar als de liefde binnen komt en wij de geschenken 
van de Heilige Geest en van het leven ontvangen, is 
dankbaar zijn de manier om de geschenken te laten 
blijven komen."  
( Harold Klemp, The Spiritual Exercises of ECK, p. 11)

Dankbaarheid in de kleine dingen of fijne 
kerstdagen en Oud en Nieuw doorbrengen met 
familie en vrienden, weliswaar in een hele kleine 
kring conform de richtlijnen van de regering. Het 
is een nieuwe werkelijkheid geworden. Het 
nieuwe normaal.

In 2018 werd ik geïnterviewd door een 
journalist die voor LENTIS werkt, een organisatie 
die geestelijke gezondheidszorg, forensische zorg 
en ouderenzorg aanbiedt in Noord-Nederland. Ik 
werk voor Lentis als een hospice vrijwilliger, zoals 
u wellicht weet. Zij publiceerden mijn verhaal als 
Hospice Volunteer in de zomer van 2019, maar tot 
mijn verbazing hebben ze dit interview wederom 
in 2020 gepubliceerd. Ik ben erg blij om de lezers 
van dit magazine te laten weten dat ik niet alleen 
een hospice vrijwilliger ben, maar dat ik ook een 
geestelijke ben van Eckankar. Dit stukje vahana-
werk wil ik graag met jullie delen. Het laatste deel 
van dit interview luidt als volgt: 

“De manier waarop ik mensen benader 
heeft te maken met mijn spirituele achtergrond als 
Clerus van Eckankar, het Pad van Spirituele 
Vrijheid. We proberen de liefde van God uit te 
drukken in wie we zijn en hoe we leven. Het 
betekent ook dienen uit liefde, uit dankbaarheid 
voor de gave van het leven en het helpen van een 
medemens in tijden van nood. De kern van 
Eckankar’s spirituele leer is liefde. 

"Liefde komt niet tot diegenen  die het verlangen, 
maar tot diegenen die liefde geven." (Harold Klemp)

Vorig jaar in december, voordat de hospice 
afdeling gesloten werd voor buitenstaanders, had 
ik een mooie ervaring met iemand die daar lag. 
Het is altijd lastig om in het begin contact met 
iemand te maken. Je moet eerst een soort band 
scheppen. Doordat je een mondkapje draagt is dit 
een grotere handicap, waardoor je voor de 
persoon nog een extra drempel opwerpt. 
Gelukkig was er een verpleegkundige die mij op 
een humoristische manier aankondigde waardoor 
het ijs een beetje werd gebroken. 

Deze dame wilde graag naar buiten in haar 
rolstoel. Ik maakte een grapje door te zeggen: “Als 
u hard gerold wilt worden, dan moet u een helm 
dragen, anders niet.”   Afijn, ik had een uur met 
haar in de omgeving gewandeld.  Dat riep bij haar 
allerlei herinneringen op, zo van: mijn zuster 
woonde hier etc. Ondertussen vertelde ze 
honderduit over haar leven. Ik hoefde niet veel te 
doen dan vragen te stellen en haar aan het woord 
te laten. Het gaat niet om mij maar om deze 
persoon in de allerlaatste fase van haar aardse 
leven. Daarna gingen we warme chocola drinken 
in het restaurant. Het zijn de eenvoudige dingen 
van het leven dat voor een ander veel kan 
betekenen.

Tenslotte wil ik graag twaalf persoonlijke 
notities van Rodney Jones met u delen. Hij is een 
bekende spreker en jazz muzikant op ECK 
seminars. Ik heb van Rodney toestemming 
gekregen om dit te publiceren. Hij zei er wel bij 
dat het zijn eigen observaties zijn, niet persé die 
van ECK of Eckankar, maar ik vertelde hem dat ik 
het zo mooi vind omdat ik het ECK er doorheen 
voel stromen.



1. Doe iets aardigs voor iemand en vertel het aan 
niemand.
Doel: mijn hart laten versmelten in de liefde van 
God door diensten te verlenen zonder 
bevestiging of erkenning.

 2. Stel je voor dat iedereen verlicht is, behalve ik.
Doel: erkennen dat liefde en waarheid op elk 
moment door iedereen, of onder welke 
omstandigheid dan ook, kunnen worden 
onthuld en aangeboden; om beter te leren 
luisteren.

3. Besteed elke dag een moment aan iets om 
dankbaar voor te zijn.
Doel: dankbaarheid houdt mijn hart open voor 
de omhelzing van liefde.

4. Probeer eerst te begrijpen om daarna 
begrepen te worden.
Doel: luisteren zonder te hoeven antwoorden; 
om volledig aanwezig te zijn bij mijzelf en 
anderen.

5. Kies mijn strijd  verstandig
Doel: discriminatie in alle dingen leren.

6. Kies ervoor vriendelijk te zijn in plaats van 
gelijk te hebben.
Doel: ik geef mijn ego over aan liefde. Als ik mij 
niet verdedig, is belediging niet nodig en is de 
oorlog voorbij.

7. Bedenk dat Gods vingerafdrukken op alles 
staan.
Doel: er zijn altijd lessen en zegeningen die ik op 
dit moment niet kan herkennen.

8. Denk  aan wat ik heb in plaats van wat ik wil.
Doel: dankbaar zijn voor het geschenk van het 
leven zelf. Behandel alles en iedereen in mijn 
leven als leraar. Geef de plant water die ik wil 
laten groeien.

9. Onthoud dat ik word wat ik het meest 
beoefen.
Doel: oefening baart kunst en heeft de neiging 
om permanent te worden.

10. Geef mijzelf wat speling.
Doel: lachen ontspant de greep van mijn geest 
en laat de vreugde van binnen naar buiten 
stromen.

11. Blijf mijzelf afvragen: wat is echt belangrijk?
Doel: ik doe dit om mijn persoonlijke kompas 
evenredig te houden aan mijn diepste waarheid en 
liefde.

12. Leef deze dag alsof die mijn laatste is.
Doel: leef en oefen mijn waarheden en open staan 
voor nieuwe en diepere waarheden.

Gedeeld met liefde, alleen voor liefde – Rodney 
Jones.

Bedankt voor alles wat u doet voor de SUGMAD, 
het ECK en de Mahanta,

Jonker Tomasoa

P.S. Vergeet niet om elke vrijdagavond om 22.00 
thuis mee te doen aan de innerlijke HU chant. Doe 
het niet voor mij. maar voor uzelf en voor het ECK.

Geven is leven en daarom praat ik over 
dienstbaarheid. Als je  spiritueler wilt 

leven, dan moet je steeds meer vanuit   
dienstbaarheid  aan al het leven geven.

– Harold Klemp 
The Awakened Heart, p. 24
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