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Drahá Duše
Je náboženství důležité?
„Existují lidé, kteří vědí o božské lásce. Nezáleží na tom, jestli jsou v Eckankaru nebo
v kterémkoliv z mnoha jiných náboženství. Na tom nezáleží. Nemusí patřit do žádného
náboženství. Ale ze zkušeností v minulých životech někteří lidé rozumí povaze božské
lásky. A tito lidé rozpoznají jeden druhého, když se potkají. Prostě vědí, To je dobrý člověk.
To je laskavý a soucitný člověk. A rozeznají tyto lidi od druhé skupiny lidí, kteří o božské
lásce nevědí vůbec nic.
Výhodou, kterou pro vás má Eckankar dnes, je toto: umožňuje těm z vás, kdo jste opravdu
dosáhli stavu duchovního vědomí, spojit se s ostatními, kteří toho také dosáhli. A rozpoznáte
jeden druhého.”
— Harold Klemp, Spiritual Experiences Guidebook, str. 2
Tento dopis RESA pro veřejnost je výběrem tří základních citátů z učení ECKu, abyste měli
představu, co jsme zač.
„Víte, že nejvyšší z vlastností Boha je láska. Neboť láska je největší a nejušlechtilejší silou
vesmíru. Díky lásce budou velkolepé vlastnosti Boha zářit jako jasný svit ranního slunce.
Pošeptám vám, drazí, toto božské tajemství. Nechť se vaše uši naplní moudrostí a srdce
porozuměním. A nyní vězte: Vše k vám bude přitahováno, necháte-li lásku, aby vám zcela
nekompromisně vstoupila do srdce.
Uposlechnete-li tohoto Božího příkazu, stanete se pro všechny své bližní tvory inspirací
a krásou, třebaže někteří o vás už nikdy znovu neuslyší. A tak říkám, že služba lásce
a opatrování jejího ideálu jsou stejně nezpochybnitelné, jako něžná vůně podzimního kvítí
rostoucího na březích oné řeky.
Je tedy příkazem Pána, abyste nahlédli do svého vlastního srdce, zdali v něm přebývá
čistota. Je-li tomu tak, potom je s vámi Pán po celou věčnost.
Láska je srdci inspirací, nejprve jako lidská láska. Toto je láska toužící po službě svým
milovaným, manželovi, manželce, dětem, rodině, přátelům či lidským ideálům a věcem
tohoto světa, během vašeho bytí zde v tomto životě.
Potom se srdce stane vytříbené nesobeckostí a zmocní se ho láska.“
— Paul Twitchell, Cizinec u řeky, str. 74–75
Jednou z hlavních výhod Eckankaru, která se dotkla mě osobně, když jsem před mnoha
lety vstoupil na tuto cestu, byla realizace, že jsem Duše, nesmrtelná jiskra božské lásky.
V duchovních cvičeních ECKu jsem našel ten nejefektivnější způsob k obnovení
a prohloubení mého spojení a mých vědomých zážitků s Božstvím každý den coby Duše.
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„Základní body víry Eckankaru se mohou jednoduše shrnout následovně:
•

Duše je věčná a je pravou totožností jedince.

•

Duše existuje, protože ji Bůh miluje.

•

Duše je na cestě Seberealizace a Realizace Boha.

•

Duchovní světy můžete aktivně zkoumat prostřednictvím Cestování
Duše, snů a jiných duchovních technik.

•

Duchovní rozvoj může být urychlen vědomým kontaktem s ECKem,
Božským Duchem.

•

Tento kontakt je možno uskutečnit pomocí duchovních cvičení ECKu
a pod duchovním vedením Žijícího ECK Mistra.

•

Mahanta, Žijící ECK Mistr, je duchovním vůdcem Eckankaru.

•

Duchovní zážitek a osvobození v tomto životě je dostupné všem.“
— ECKANKAR – Pradávná moudrost pro dnešek, str. 11–12

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.
S přáním, abyste našli, co hledáte, a vše nejlepší vám i vašim blízkým. S láskou

Uli Sacchet

Akce Eckankaru
Informace o místních akcích ECKu je dostupná na našich webových stránkách nebo požadavkem
na adrese uvedené v záhlaví. V závislosti na tom, kde žijete, uvádím informaci o určitých akcích
ECKu. Jste vítáni účastnit se kterýchkoliv z těchto akcí. Vítáme také návštěvníky a hosty.
Dále jsou zde uvedené tři větší akce ECKu:
• 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
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