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Droga Duszo
Jak szczęśliwy jesteś? – pytam siebie czasami. Łatwo jest być szczęśliwym, kiedy dostaję dobre
wieści, kiedy życie toczy się wspaniale. Kiedy indziej może być trudniej dostrzec klejnoty
szczęścia życia. Kiedy staję przed trudnościami i wyzwaniami wówczas testowane jest moje
szczęście jako Duszy. Gdzie skupiam moją uwagę? Ludzka świadomość ciąży do tego co
negatywne. Dusza jest szczęśliwa bez względu na wszystko, poza negatywnością i pozytywnością. Jako Dusza mogę w pełni cieszyć się wolnością duchową.
Aby wzmocnić swoje szczęście i pozostać zakotwiczonym w świadomości Duszy, śpiewam
HU (wymawiane hju) codziennie do pół godziny jako pieśń miłości do Boga. Pomaga mi to
rozpoznawać boskie prowadzenie i miłość w codziennym życiu. Ten nasz świat posiada wiele
mrocznych miejsc, lecz miłość i szczęście Duszy podnoszą na duchu wszystkich, którzy
potrzebują uśmiechu.
Wszyscy czasem potrzebujemy uśmiechu. Jako Dusza zawsze jesteśmy w stanie akceptować
i przekazywać uśmiech, bez względu na naszą ludzką kondycję. Mieszkając w złotym sercu
miłości, uśmiechy po prostu jaśnieją na zewnątrz we wszystkich kierunkach. Przykładem tego
jest mój wuj, który teraz będzie miał 105 lat. Z trudem funkcjonuje nadal jako osoba. Kiedy ktoś
odwiedza go w jego pokoju w domu spokojnej starości i wita go ciepło oko w oko, jego twarz
rozjaśnia się szczerą radością i szczęściem. Podczas mojej ostatniej wizyty u niego, potwierdził
że wciąż mnie rozpoznaje. Zapytał po imieniu o mojego tatę, który odszedł. Odpowiedziałem,
że mój ojciec czeka na niego, co wywołało kolejny roześmiany wschód radości na całej jego
twarzy. Jako Dusza nie mamy żadnych granic, tylko miłość. Lubię śpiewać z nim HU.
„Melodia”, wtrącił ostatnio, prosząc o zróżnicowanie w wysokości głosu i rozpromienił się
na twarzy swoim szczęśliwym uśmiechem kiedy przeszedłem na bardziej melodyjne HU.
Przeżywał swoje pełne wydarzeń życie bez większego zainteresowania sprawami duchowymi.
Lecz ostatnio HU stało się mocnym wewnętrznym i zewnętrznym mostem pomiędzy nami,
Dusza do Duszy, bez względu na to w jakim stanie są nasze ciała i umysły.
Mój wuj urodził się 1913 roku. Od tamtej chwili wiele się wydarzyło. A on w tym wszystkim
uczestniczył, tak jak teraz my bierzemy udział w teraźniejszości. Wciąż jest z nami fizycznie,
ale z ledwością. Wkrótce przejdzie dalej, lecz jego promienny uśmiech i melodyjne HU na
zawsze pozostaną obecne w moim sercu.
Tak właśnie Duch Boski pracuje z nami. To jest zawsze z nami, w naszych sercach i uśmiechach.
Wszystkiego najlepszego życzę tobie i twoim bliskim! Z promiennym uśmiechem
w boskiej miłości
Uli Sacchet, RESA
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Niektóre regionalne i światowe ECK wydarzenia
• 8–10 czerwca — Austiackie Regionalne ECK Seminarium 2018 w Zeillern –
z głównym mówcą Gabrielą Hauswirth –
Der Weg zu spiritueller Freiheit
• 14–17 czerwca — Włoskie Regionalne ECK Seminarium 2018
w Manziana koło Rzymu – La strada verso la libertà spirituale
• 14–15 lipca

— Szwajcarsko-francuskie Regionalne ECK Seminarium 2018
w Lozannie – z głównym mówcą Alain Le Guillou –
Découvrir sa mission spirituelle

• 18–19 sierpnia — Szwajcarsko-niemieckie ECK Regionalne Seminarium 2018
w Herzberg – z głównym mówcą Elisabeth Haiden –
Der Weg zu spiritueller Freiheit
• 15–16 wrzes.

— 2018 ECK Regionalne Seminarium w Budapeszcie, Węgry –
z głównym mówcą Edem Parkinsonem, RESA Irlandii – Otrzymywanie
odpowiedzi od Boga poprzez przeszłe żywoty, sny i Podróż Duszą /
Getting Answers from God through Past Lives, Dreams, and Soul Travel

• 26 – 28 paźdz. — Światowe ECK Seminarium 2018 w Minneapolis –
ze Sri Haroldem Klemp, Mahantą, Żyjącym ECK Mistrzem –
Become the Loving Heart / Stań się kochającym sercem
• 2–4 sierp. 2019 — Europejskie ECK Seminarium 2019 w Biel/Bienne, Szwajcaria –
z głównymi mówcami Jane i Stan Burgess, Minnesota –
What Does It Mean to Be Spiritual? / Co oznacza bycie duchowym?

Notatka o dalszym otrzymywaniu listów RESA
Eckankar jest Ścieżką Duchowej Wolności. W pewien sposób wyraziłeś zainteresowanie
tymi naukami. Ten list jest dla ciebie. Jednakże nie będę nadal wysyłał ci listów bez
twojego potwierdzenia, że chcesz je. Dziękuję za poinformowanie mnie drogą e-mailową
lub pocztową, jeśli pragniesz dalszego otrzymywania moich kwartalnych listów.

Więcej informacji o Eckankar i lokalnych aktywnościach
www.eckankar.org (główna strona po angielsku) – 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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