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Onze spirituele vrijheid
Harold Klemp

Tijdens een lezing noemde u dat we het geluk hebben 
in staat te zijn wereldwijd te reizen om elkaar op seminars  te 
ontmoeten en dat wij deze mogelijkheid misschien niet altijd 
in de toekomst zullen hebben. Wat bedoelde u en wat zou een 
dergelijke verandering in onze vrijheid kunnen veroorzaken?

De toekomst hangt voornamelijk af van de keuzes 
die mensen maken. Het wordt vrije wil genoemd. 

Er doemt een crisis van grote omvang voor het 
menselijke ras op vanwege de enorme toename van de 
bevolking. Er zijn echter nog andere vormen van 
dwangmiddelen. Sommige hiervan zijn van politieke of 
geologische aard, maar daaronder weerspiegelen zij enkel 
een wijdverspreid onbegrip over karma.

Het idee dat zovelen vandaag de dag hebben is 
dat men zonder enige gevolgen  kan bedriegen, liegen of 
stelen. Het is een illusie.

Er bestaat niet zoiets als een gratis lunch.
Negatieve gedachten, woorden en daden zetten 

de spirituele krachten aan om beperkingen op te leggen 
aan  het in praktijk brengen van zulk gedrag. Terwijl de 
negatieve stroom een beetje wordt afgesloten om weer 
harmonie in beeld te brengen, bieden de negatieve 
krachten weerstand.  Zij, op hun beurt, leggen natuurlijke 
of wettelijke beperkingen op aan alle uiterlijke vrijheden.

Het idee komt hier op neer: Als ik geen snoep 
meer kan hebben, dan krijg jij het ook niet.

De veranderingen die gaan komen kunnen een 
meer aangescherpte economie omvatten, meer terrorisme, 
meer overheidscontrole op het reizen, geldzaken en 
communicatie van mensen. Niet op rechtstreeks natuurlijk. 
Dingen worden op een veel subtielere manier gedaan.

Veranderingen zullen aan mensen worden 
“verkocht”  als een instructie die goed voor hen is. In feite 
zijn zij uiteindelijk voor niemand goed. Maar mensen zullen 
de slimme spinsels aannemen, omdat zij die willen zien dat 
het in hun grootste belang is. Het is de oude leugen om 
iets voor niets te krijgen.

Dus in reactie op deze stroom van negatief 
menselijk bewustzijn in actie, zullen de natuurkrachten 
zich verzetten. Kijk uit naar vele veranderingen in de 
volgende tien tot vijftien jaar.

Chaos in de wereld
Harold Klemp

Ik ben vaak bezorgd over  de chaos en onrust in de 
wereld en het ogenschijnlijke gebrek aan bekwaamheid in de 
politieke leiders ervan. Hoe kan ik met deze bezorgdheid beter 
omgaan?

Het punt van alles is dat hoe hoger iemand 
spirtueel vordert, des te groter wordt zijn blikveld. Het 
vraagt dan om een zelfs grotere staat van onthechting.

Hoe corrupt de overheid ook wordt in welk deel 
van de wereld ook, we moeten ons best doen om boven 
de morele ellende uit te stijgen. De enige manier om dat 
te doen is om uzelf met liefde te vullen en die liefde op de 
een of andere manier het daglicht te laten zien, elke dag 
opnieuw.

Kleine vormen van liefdadigheden zullen gezien 
worden en zij gaan een lange weg om deze corrupte, 
sociale schepping waarin we leven iets draaglijker te 
maken.

Vertaald uit: Harold Klemp, A Modern Prophet Answers Your 
Key Questions about Life, Book 2, p. 5 en 8



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 juni Mariaplaats 3 Utrecht 
13.00 –14.30 uur (zaal open vanaf 12.45)
Thema: Spirituele sleutels voor creativiteit
Theme:  Spiritual Keys for Creativity

Zondag 3 juli van 11.00 –12.15 uur (via  ZOOM)
Aanmelding: https://www.eckankar.nl/nl/agenda/
Thema: Vorige levens: herinneren waarom we hier zijn
Theme: Past Lives: Remembering why we are here

In augustus is er geen ECK Licht en Geluid viering

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

Dinsdag 14 juni maart, 20.00 – 21.15 uur (Nederlands)
Geen  Geluid van Ziel evenementen in juli en augustus

Ervaar het Geluid van Ziel
Ontdek uw innerlijke begeleiding, ontdek genezing voor lichaam, verstand en geest, ontdek een hogere vorm van 
creativiteit. HU is een drager van liefde tussen u 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 uzelf en genezing van het hart. Liefde is liefde. En dat bent u. 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 kunt u zich ook 
aanmelden. All public events can be found on  http://www.eckankar.nl/agenda. Here you can register as well.

 

Uw omgeving verheffen (vertaald uit: Harold Klemp, Spiritual Exercises for The Shariyat, Book One, p. 103)

Het voeden van de Kal kracht in de gedachtestroom van deze planeet aarde bouwt een onzichtbaar lichaam, 
een gedachtevorm, welke aanvaardbaar is voor al diegenen die ontvankelijk zijn. Maar diegenen die toestaan dat het 
ECK in henzelf wordt gevoed zullen juist het tegenovergestelde doen, bouwend aan een onzichtbare kracht van liefde 
die bescherming zal geven, leven geven en allen naar een hoger bewustzijn verheffen die zij ontmoeten, zien of 
kennen. 

Shariyat-Ki-Sugmad, Bk. 1, p. 144

Zing in contemplatie het woord ECK, één letter per keer. Zie hoe het Licht en Geluid van God uw wezen 
doordrengt, bouwend aan een onzichtbare kracht van liefde.

Terwijl u kijkt, zal de Meester u meer laten zien.

*   *   *   

Houd uzelf deze hele dag in harmonie met uw liefde voor ECK alles vermijdend wat zou kunnen bijdragen 
aan de negatieve gedachtenstroom.

De Mahanta zal u door de dag heen geheugensteuntjes geven.

https://www.eckankar.nl/nl/agenda/
https://www.eckankar.nl/nl/agenda/
http://www.eckankar.nl/agenda
http://www.eckankar.nl/agenda


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.  
Of stuur een mail naar: boeken@eckankar.nl
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 augustus 2022 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 
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. 
Of scan de QR-code met de camera-
app op je telefoon voor donaties aan 
Eckankar.nl (de code is geldig tot 18 
mei 2023)

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

mailto:R2twee@gmail.com
http://www.eckankar.org/
mailto:boeken@eckankar.nl
http://www.eckankar.nl/
https://www.eckankar.org/html/Members/DiscoursesOnline/mydiscourses.html
https://www.facebook.com/Eckankar.in.Nederland
mailto:R2twee@gmail.com


DANKBAARHEID
At Gravemaker

De ECK leer is er om ons een diepgaande
 spirituele genezing te geven die ons raakt in

 alle aspecten van onze levens.
(Harold Klemp, The Spiritual Life, p. 60)

Met een  gevoel van dankbaarheid  wil ik iets 
vertellen over een diepgaande verandering die 
plaatsvond door een reeks gebeurtenissen waarin 
het ECK mij aanraakte en ik Eckankar vond.

 Vanaf mijn jonge jaren heb ik altijd al 
interesse gehad in de innerlijke werelden. Ik kwam 
in contact met mensen die de innerlijke werelden 
bezochten. Daardoor werd ik bevestigd in mijn 
voelen en weten, waar ik over twijfelde. Ik had toen 
geen idee dat het ECK mij hielp in de kennismaking 
met Eckankar. Eind 2004 vertelde een vriendin dat 
zij sterk het gevoel had om mij aan te raden naar 
een klooster in Thailand te gaan voor een retraite. 
Innerlijk voelde ik dat ik dit moest  doen. Na 
wekenlang  geen e-mailkontakt te hebben gekregen 
besloot ik, tegen mijn natuur in, een vliegticket te 
boeken.  Opeens was e-mailen weer mogelijk en 
mocht ik komen.

De retraite bestond uit een maand lang 
alleen-zijn, één maal per dag spreken met de abt, 
één maaltijd per dag, geen suiker, geen vlees,  4 uur 
slaap en alleen maar loop-en zitmeditatie. Een 
bijzondere maand, waarin heel veel ballast uit het 
verleden losgemaakt werd. Het ECK bereidde mij 
voor…

Een dag nadat ik terug was, kreeg ik een 
vreselijk bericht. Onze zoon was overleden, 
overgegaan, in ECK termen.

In de week voorafgaand aan de begrafenis 
vertelde zijn vriendin me dat ze niet zou spreken op 
de begrafenis. Mijn, inmiddels, ex-vrouw kon dat 
ook niet en de dominee van de kerk in Volendam 
wilde voorafgaand aan de dienst mijn woorden 
lezen. Diep verdriet, verantwoordelijkheid om 
Jeroen recht te doen en met humor terugdenkend 
aan de streken van een bruisend, jong mens, 
wisselden elkaar af.

Wat ik ook deed, ik kreeg het niet op papier 
zoals ik het voelde. De dag voor de begrafenis om 
22.00 uur was ik ten einde raad. Ineens was daar een 
heldere innerlijke stem.

Zó rustig, zó liefdevol en zó overtuigend. Ik kon niet 
anders dan meegaan in wat er gezegd werd. “Ga 
maar naar bed, zet je wekker op 00.00 en ga dan 
maar schrijven”. Het verstand sputterde tegen, maar 
ik deed het. Het kwam op papier, waarbij het recht 
deed aan allen en zonder een letter te hebben 
gewijzigd

Jeroen  was wat de Volendammers noemen, 
een “jas”, iemand van buitenaf. Maar hij had zijn 
plekje gevonden. Jeroen had met zijn 
vriendengroep midden in de cafébrand in 2000 
gezeten. De kerk zat om die reden bomvol. De druk 
om te spreken was er voor mij, maar de innnerlijke 
rust en het Vertrouwen in iets dat ik nog niet kende 
waren groot.

 Van diverse mensen hoorde ik na afloop dat 
ze nog niet eerder zo’n dienst hadden meegemaakt. 
Vriendinnen, die op afstand hadden meegekeken, 
gaven de verklaring dat er door het dak, in het 
midden van de kerk,  een kolom van wit Licht 
zichtbaar was. Menigeen heeft dit bewust ervaren. 

Het heeft mijn “zoeken” alleen maar 
intensiever gemaakt. In 2007 vertelde iemand mij 
dat het goed zou zijn als ik over Eckankar (nooit van 
gehoord) zou lezen. Het voelde direkt als de sleutel 
in het slot op het verlangen van het hart. In 2009 
werd lidmaatschap een logische stap en heb ik niet 
meer omgekeken. 

Het lange, lange zoeken was voorbij. Op 
weg naar Thuis. Dankbaarheid vervult mij nog 
steeds, iedere dag, in de grote en de kleine dingen 
in mijn leven.
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