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Doordrongen blijven van Licht  en 
Geluid

U schreef over het collectieve bewustzijn van de 
wereld dat oorlogsvoering en maatschappelijk welzijn 
kiest en de gevolgen daarvan. Heeft deze planeet de 
Causale inwijding geweigerd? En hoe kunnen wij hier 
het  beste mee leven?

Het wereldbewustzijn is in een vreselijke strijd 
gewikkeld om het Causale Vlak te bereiken. Zoals de 
beproevingen voor het individu er voor een inwijding 
zijn, zijn die van de gemeenschap van de wereld even 
veeleisend.

Causale Vlak. Het betekent de plek van 
allereerste oorzaken. De vraag die daarbij opkomt is 
de kwestie van verantwoordelijkheid nemen voor 
iemands eigen daden. In plaats daarvan is het een 
trend voor wereldleiders om zich te verontschuldigen 
voor dingen die hun land deed voordat zij geboren of 
nog kinderen waren. Aan de andere kant overtreden 
zij gauw de wet om te ontsnappen aan de verant-
woordelijkheid voor hun eigen wandaden.

Dat is allemaal prima. Wat iedere wereldleider 
echter doet, hangt af van de steun van een 
meerderheid van zijn volk. (De meerder-heid kan 
zowel uit kracht of uit aantallen bestaan.) Als een 
natie een leider steunt die weigert om 
verantwoordelijkheid te aanvaarden voor zijn 
wandaden, deelt zijn volk in dat spirituele falen.

Nog erger, een negatieve golf laat door de 
steun van het volk ervoor zien dat de invloed ervan 
alom tegenwoordig is onder een volk. Het is een 
destructieve kracht.  Niemand  die  zo'n  toestand 
steunt zal spiritueel vooruitgaan.

 Zij zullen eerder spoedig terugvallen.
Telkens als er een wijdverbreide steun is voor 

een sterk en doeltreffend kanaal voor de Kal, de 
negatieve kracht, zegt het in enkele sleutelposities 
van leiderschap veel over zijn aanhangers. Hoe kan 
het zijn dat mensen die doordrongen zijn van het 
Geluid en Licht van God een sterke 
vertegenwoordiger van de Kal steunen en het met 
hartstocht doen?

Het eenvoudige antwoord is dat zij niet 
langer doordrongen zijn van het Geluid en Licht van 
God. Zij zijn regelrecht in de Kal valkuil van illusie 
gevallen.

Dit zou een somber beeld kunnen schetsen. 
Het zou inderdaad een somber beeld zijn, behalve 
dan dat de ECK leer  er voor het individu is. De groep 
is bijzaak: die is slechts een afspiegeling van de 
collectieve staat van de individuen erin.

Ja, sterren schijnen nog steeds in de nacht. 
Dus doe de spirituele oefeningen van ECK. Zij 
verheffen je naar het Geluid en Licht van God.

Vertaald uit:
 – Harold Klemp,  A Modern Prophet Answers Your Key 
Questions About Life, Book 2, p. 15



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. 

ECK Licht en Geluid vieringen
ECK Light and Sound Services

Zondag 5 september van 11.00 –12.15 uur  (Via  ZOOM)
Aanmelding: https://www.eckankar.nl/nl/agenda/
Thema: Alles voor liefde
Theme: All For Love

Zondag 3 oktober van 11.00 –12.15 uur (Via  ZOOM)
Aanmelding: https://www.eckankar.nl/nl/agenda/
Thema: Spirituele ontmoetingen
Theme: Spiritual Encounters

Let op: de bijeenkomst in Utrecht komt te vervallen. 
Hiervoor in de plaats een ECK Licht en Geluid viering:
Zondag 7 november van 11.00 – 12.15 uur  (Via  ZOOM)
Aanmelding: https://www.eckankar.nl/nl/agenda/
Thema: Ziel is een licht van God
Theme: Soul is a Light of God

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/
Informatie:  Jonker Tomasoa: 06-23195745

Donderdag 16 september, 20.00 – 21.15 uur 
(Nederlands)
Sunday September 26, 11.00 – 12.15 uur (English)

Dinsdag 12 oktober, 20.00 – 21.15 uur (Nederlands)
Sunday October 31, 11.00 – 12.15 uur (in English)

Donderdag 18 november, 20.00 – 21.15 uur 
(Nederlands)
Sunday November 28, 11.00 – 12.15 uur (in English)

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.

Voor vragen en aanmeldingen betreffende ECK Satsangs kunt u contact opnemen met Satsangcoördinator Ernee 
Tjallema 06-23592705 (of mailen naar R2twee@gmail.com). 

Alle openbare activiteiten kunnen worden ingezien op http://www.eckankar.nl/agenda. Daar kun je je ook aanmelden.
All public events can be found on  http://www.eckankar.nl/agenda. Here you can register as well.

 

De gouden munt (Harold Klemp, Spiritual Exercises for The Shariyat, Book 2, p. 54)

Het is liefde en liefde alleen die de zoeker toegang zal verlenen tot alle hemelse werelden, want het is de 
gouden munt die moet worden aangeboden wanneer de verheven gebieden van de Heilige Geest worden 
binnengetreden.  Niets anders zal volstaan omdat de deuren van deze werelden niet zullen opengaan om een andere 
reden.

Shariyat–Ki–Sugmad, Boek 2, p. 80

Breng een paar minuten door met het contempleren over deze passage. Vandaag zal de Mahanta je 
diepgaande en nederige kansen bieden om deze gouden munt te verdienen. Zij kunnen subtiel zijn, makkelijk over 
het hoofd te zien, of moeilijk te aanvaarden. Zij zouden zelfs verwarmend en vreugdevol kunnen zijn.

Gebruik het woord Shab in je contemplatie en door de dag heen om je hart open alert te houden.
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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 mail 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 
downloaden.
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 ook een Facebook pagina: 
https://www.facebook.com/Eckankar.in.Nederland. 
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 op de teksten gereageerd worden en kunnen er 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 van 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 november 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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Where do I start? In the beginning? 

When clouds opened 

and everything soared towards you 

Back to the Sky.

Relief. Deep as any ocean.

Respite from the overwhelming psychic 

pressures 

of a year passed.

When the darkest dark teetered at the edge,

in counterpose to the lightest light. 

Where do I start? In the beginning. 

When clouds open

and everything soars towards you

Back to Illumination.
  

Painting & Poem by 
Rose de Groot                    
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