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Drahá Duše
Nakolik jsi šťastná? Čas od času se ptám sám sebe. Je snadné být šťastný, když dostanu
dobré zprávy, když život nádherně plyne. Jindy může být obtížnější vidět v životě klenoty
štěstí. Když čelím strastem a výzvám, je moje spokojenost jako Duše podrobena zkoušce.
Kam zaměřím svoji pozornost? Lidské vědomí tíhne k negativitě. Duše je šťastná, ať už se
děje cokoliv, je nad negativitou a pozitivitou. Jako Duše se mohu plně těšit z duchovní
svobody.
Abych zvýšil svoji spokojenost a zůstal pevně ve vědomí Duše, zpívám až půl hodiny denně
HU (vyslovováno hjů) jako píseň lásky k Bohu. Toto mi pomáhá rozpoznat boží vedení
a lásku v denním životě. Tento náš svět má plno temných míst, ale láska a spokojenost Duše
pozdvihne všechny, kteří potřebují úsměv.
Všichni občas potřebujeme úsměv. Jako Duše jsme vždy schopni přijmout a dát úsměv bez
ohledu na náš lidský stav. Přebýváme-li ve zlatém srdci lásky, úsměvy všemi směry jen září.
Ukázkou tohoto je můj strýc, kterému je teď 105 let. Sotva již jako člověk funguje. Když ho
někdo navštíví v jeho pokoji v domově důchodců a vřele ho tváří v tvář pozdraví, rozsvítí
se mu obličej čirou radostí a štěstím. Při mé poslední návštěvě potvrdil, že mě stále ještě
poznává. Ptal se na mého zesnulého tátu jménem. Řekl jsem mu, že na něj můj táta čeká, což
vyvolalo další rozzáření radostí na jeho celém obličeji. Jako Duše nemáme žádná omezení,
pouze lásku. Rád s ním zpívám HU. „Melodie“ poznamenal nedávno, pak požádal o změnu
tónu a zazářil svým šťastným úsměvem, když jsem přešel do libozvučnějšího HU. Žil svůj
bohatý život bez zvláštního zájmu o duchovní věci. Ale poslední dobou se mezi námi HU
stalo pevným vnitřním i vnějším mostem, od Duše k Duši, bez ohledu na to, v jakém stavu
je naše tělo nebo mysl.
Můj strýc se narodil roku 1913. Od té doby se toho hodně stalo. A on se toho všeho účastnil,
stejně jako se my zúčastňujeme nyní. Je s námi stále ještě fyzicky, i když jen tak tak. Brzy
odejde, ale jeho zářivý úsměv a melodické HU vždy zůstanou v mém srdci.
To je, jak s námi Božský Duch pracuje. Je vždy s námi, v našich srdcích a úsměvech.
S přáním všeho nejlepšího! S radostným úsměvem v boží lásce
Uli Sacchet, RESA

RESA letter for AT / CH / CZ / HU / LI / LV / PL / RU – Uli – March 2018 – CZ pub

1

Některé z oblastních a celosvětových akcí ECKu
• 8.-10. června

— Rakouský oblastní seminář ECKu 2018 v Zeillernu –
S hostující mluvčí Gabrielou Hauswirthovou, Švýcarsko –
Der Weg zu spiritueller Freiheit

• 16.-17. června

— Italský oblastní seminář ECKu 2018 v Manzianě u Říma –
La strada verso la libertà spirituale

• 14.-15. července — Švýcarsko-francouzský oblastní seminář ECKu 2018 v Lausanne –
s hostujícím mluvčím Alainem Le Guillou, New York –
Découvrir sa mission spirituelle
• 18.-19. srpna

— Švýcarsko-německý oblastní seminář ECKu 2018 v Herzbergu –
s hostující mluvčí Elisabeth Haidenovou, Rakousko –
Der Weg zu spiritueller Freiheit

• 15.-16. září

— Oblastní seminář ECKu 2018 v Budapešti, Maďarsko –
s hostujícím mluvčím Edem Parkinsonem, RESA Irska – Jak dostat
odpovědi od Boha prostřednictvím minulých životů, snů a Cestování Duše /
Getting Answers from God through Past Lives, Dreams, and Soul Travel

• 26.-28. října

— Celosvětový seminář ECKu 2018 v Minneapolisu –
se Sri Haroldem Klempem, Mahantou, Žijícím ECK Mistrem –
Become the Loving Heart

• 2.-4. srpna, 2019 — Evropský seminář ECKu 2019 v Biel/Bienne, Švýcarsko –
s hostujícími mluvčími Jane a Stanem Burgessovými, Minnesota –
What Does It Mean to Be Spiritual? / Co to znamená, být duchovní?

Poznámka o přijímání dalších dopisů RESA
Eckankar je cesta duchovní svobody. Nedávno jste nějakým způsobem vyjádřili o toto učení
zájem. Tento dopis je pro vás. Nicméně, nebudu vám posílat další dopisy bez vašeho potvrzení,
že je chcete dostávat. Děkuji předem, že mi dáte vědět buď přes e-mail nebo poštou na jedné
z adres uvedených v záhlaví, zdali si přejete i nadále dostávat mé čtvrtletní dopisy.

Pro více informací o Eckankaru a místních akcích ECKu
www.eckankar.org (hlavní webová str. v angličtině) – www.HUsong.org – www.eckankarblog.org –
www.eckankar.at – www.eckankar.ch – www.eckankar.cz – www.eckankar.hu – www.eckankar.pl
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