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Számít a vallás?
“Vannak olyanok, akik ismerik az isteni szeretetet. Nem számít, hogy az Eckankar-ban
vannak vagy bármilyen más vallásban. Nem számít. Talán egyáltalán nem tartoznak egyik
valláshoz sem. Azonban az előző életek tapasztalataiból néhány ember megérti az isteni
szeretet jellemzőjét. És ezek az emberek felismerik egymást, amikor találkoznak. Egyszerűen
csak tudják, hogy, ő egy jó ember. Ez az ember jólelkű, együttérző. És ők meg tudják
különböztetni ezeket az embereket más embercsoportoktól, akik semmit sem tudnak az
isteni szeretetről.
Az előny, amit az Eckankar nyújt neked ma, a következő: lehetőséget ad azoknak, akik
tényleg elérték a spirituális tudatosságot, hogy együtt legyenek másokkal, akik szintén
elérték. És felismeritek egymást.”
— Harold Klemp, Spiritual Experiences Guidebook, 2.oldal
Ez a publikumnak szóló RESA-levél három alapidézet gyűjteménye az ECK-tanításokból, hogy
megértsd, miről szól ez az egész.
“Tudjátok, hogy Isten tulajdonságai közül a leghatalmasabb a szeretet. Mert a szeretet az
univerzum legnagyobb és legmagasztosabb ereje. A szeretet által Isten fenséges tulajdonságai
a reggeli nap sugárzó fényével fognak ragyogni.
Elsuttogom nektek, kedveseim, ezt az isteni titkot. Fületek teljen meg bölcsességgel, és a
szívetek megértéssel. Ez hát a következő: minden dolog felétek fog vonzódni, ha a szeretetet
kompromisszum nélkül a szívetekbe engeditek.
Ha engedelmeskedtek Isten e parancsának, inspirációvá és szépséggé váltok minden
embertársatok számára, még akkor is, ha egyesek sosem hallanak többé felőletek. Így azt
mondom, hogy a szeretetet eszményképként szolgálni és ápolni olyan megkérdőjelezhetetlen,
mint az őszi virágok gyengéd illata, amelyek ama folyó partjain nőnek.
Az Úr parancsa hát, hogy tekintsetek saját szívetekbe, és lássátok, hogy tisztaság lakik-e ott.
Ha ez igaz, akkor az Úr veletek lesz, végig az örökkévalóságon.
A szeretet inspirálja a szívet, először mint emberi szeretet. Ez az a szeretet, amely szeretteit
kívánja szolgálni, a férjet, a feleséget, a gyermekeket, a családot, a barátokat vagy emberi
ideálokat és e világ dolgait, amíg ebben az életben léteztek.
Aztán az önzetlenség kifinomítja a szívet, és a szeretet birtokába vesz benneteket.”
— Paul Twitchell, Idegen a folyónál, 56.oldal
Az Eckankar egyik fő előnye, ami engem személyesen megérintett, amikor sok évvel
ezelőtt erre az útra léptem, hogy rájöttem, én Lélek vagyok, az isteni szeretet halhatatlan
RESA letter for AT / CH / CZ / HU / LI / LV / PL / RU – Uli – June 2018 – HU pub

1

szikrája. A Spiritual Exercises of ECK [ECK spirituális gyakorlatai] című könyvben találtam
egy nagyon hatásos módot arra, hogy megújítsam és elmélyítsem a kapcsolatomat hozzá és
tudatos tapasztalatomhoz az Istenivel minden nap, mint Lélek.
”Valójában az ECKANKAR hitének alapjait könnyen össze lehet foglalni a következőkben:
•

A Lélek örök és az egyén valódi azonosságát hordozza.

•

A Lélek azért létezik, mert Isten szereti azt.

•

A Lélek az Ön-realizáció és Isten-realizáció útján van [a könyvben:
Önmegvalósítás és Isten Megvalósítása felé vezető utat járja].

•

Az ECK-kel, Isteni Szellemmel tudatosan létesített kapcsolat
felgyorsítja a lelki kibontakozás folyamatát.

•

Ez a kapcsolat az ECK Spirituális [a könyvben: Lelki] Gyakorlataival
és az Élő ECK-Mester irányításával hozható létre.

•

A Mahanta, az Élő ECK-Mester az ECKANKAR spirituális vezetője.

•

A spirituális tapasztalatot és felszabadulást mindenki elérheti, még
ebben az életben.”
— ECKANKAR – Ősi bölcsesség a mának, 10.oldal

Az Eckankar a spirtuális szabadság ösvénye. Nem régen kifejezted érdeklődésedet valamilyen
módon eziránt a tanítás iránt. Ez a levél hozzád szól. Akárhogy is, nem fogok több levelet
küldeni neked, hacsak meg nem erősíted, hogy akarod. Köszönöm, ha tudatod velem az egyik
fenti e-mailcímen vagy postai címen, ha továbbra is szeretnéd megkapni a leveleimet.
Reméljük, hogy megtalálod, amit keresel. A legjobbakat neked és a tieidnek. Szeretettel
Uli Sacchet

Eckankar események
Információk a helyi ECK-eseményekről megtalálhatóak a weboldalunkon vagy megkérheted a
fenti címről. Attól függően hol élsz, közlök néhány információt az ECK-eseményekről. Nagyon
szívesen látunk bármelyik ilyen rendezvényen. Szívesen látunk látogatókat és vendégeket.
Ezen kívül itt van még három további nagy ECK-rendezvény:
• Júl. 14-15

— Svájci ECK szeminárium 2018, franciául beszélők területén Lausanne-ban
véndégelőadó Alain Le Guillou, New York – Découvrir sa mission spirituelle

• Aug. 18-19 — Svájci ECK szeminárium 2018, németül beszélők területén Herzberg-ben –
véndégelőadó Elisabeth Haiden, Ausztria - Der Weg zu spiritueller Freiheit
• Szept. 15-16 — 2018. ECK Területi Szeminárium Budapest, Magyarország –
vendégelőadó Ed Parkinson, Irország RESA-ja –
Válaszokat kapni előző életeken, álmokon és Lélekutazáson keresztül /
Getting Answers from God through Past Lives, Dreams, and Soul Travel
www.eckankar.org – www.eckankar.ch – www.eckankar.at – www.eckankar.hu – www.eckankar.cz – www.eckankar.pl
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