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Droga Duszo
Czy religia ma znaczenie?
„Są tacy, którzy znają boską miłość. Nie ma znaczenia, czy są w Eckankar, czy też znajdują się
w jakiejkolwiek innej religii. To nie ma znaczenia. Mogą również nie należeć do żadnej religii.
Ale z doświadczeń w poprzednich życiach niektórzy ludzie rozumieją czym jest boska miłość.
I ci ludzie rozpoznają się wzajemnie, kiedy się spotykają. Po prostu wiedzą: To jest dobra osoba.
Ta osoba jest dobroczynna, współczująca. I oni odróżniają się od innej grupy ludzi, którzy nic nie
wiedzą o boskiej miłości.
Korzyść, jaką dziś Eckankar ma dla was, to: umożliwiać tym, którzy naprawdę osiągnęli stan
duchowej świadomości, aby spotkali się z innymi, którzy również to osiągnęli.
I wy rozpoznacie się nawzajem.”
— Harold Klemp, Spiritual Experiences Guidebook, s. 2
Ten publiczny list RESA to zbiór trzech podstawowych cytatów z nauk ECK, aby dać ci pojęcie,
o czym one są.
„Wiecie, że największym przymiotem Boga jest miłość. Bo miłość jest największą i najwznioślejszą siłą wszechświata. Poprzez miłość, boskie przymioty Boga jaśnieć będą jak promienne
światło porannego słońca.
Będę wam szeptał, drodzy, tę boską tajemnicę. Niech wasze uszy napełnią się mądrością,
a wasze serca zrozumieniem. Teraz jest to tak: Wszystkie rzeczy będą grawitować do was,
jeśli wy pozwolicie miłości wejść w wasze serca bez kompromisu.
Przez posłuszeństwo temu rozkazowi Boga, staniecie się natchnieniem i pięknem dla wszystkich waszych bliźnich, chociaż niektórzy mogą nigdy o was więcej nie usłyszeć. A więc powiadam, że służenie i cieszenie się miłością jako ideałem jest tak niewątpliwe, jak delikatny zapach
jesiennych kwiatów, które rosną tam nad brzegiem rzeki.
Więc jest rozkazem Pana byście patrzyli w wasze własne serca i widzieli czy tam mieszka
czystość. Jeśli zobaczycie, że to jest prawda, to Pan będzie z wami na całą wieczność.
Miłość daje natchnienie sercu, najpierw jako ludzka miłość. To jest ta miłość, która pragnie
służyć swej ukochanej, mężowi, żonie, dzieciom, rodzinie, przyjaciołom, albo ludzkim ideałom
i rzeczom tego świata podczas waszego istnienia tutaj w tym życiu.
Następnie serce staje się udelikatnione przez altruizm i miłość bierze je w posiadanie.”
— Paul Twitchell, Nieznany nad rzeką, s. 58
Jedną z głównych korzyści Eckankar, które dotknęły mnie osobiście kiedy wkroczyłem na tą
ścieżkę wiele lat temu, było zdanie sobie sprawy że jestem Duszą, nieśmiertelną iskrą boskiej
miłości. W Ćwiczeniach Duchowych ECK znalazłem najbardziej skuteczny sposób na
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odnawianie i pogłębianie mojego powiązania z Boskością, oraz świadomego doświadczania
Boskości każdego dnia jako Dusza.
„Podstawowe wierzenia Eckankar mogą być łatwo podsumowane jako:
•

Dusza jest wieczna i jest prawdziwą tożsamością jednostki.

•

Dusza istnieje, ponieważ Bóg Ją kocha.

•

Dusza jest w podróży do Samorealizacji i Realizacji Boga.

•

Możesz aktywnie badać duchowe światy poprzez Podróż Duszą, sny oraz inne
duchowe techniki.

•

Duchowy rozwój może być przyspieszony przez świadomy kontakt z ECK,
Duchem Świętym.

•

Ten kontakt może być nawiązany przy pomocy Duchowych Ćwiczeń ECK
i przez prowadzenie Żyjącego ECK Mistrza.

•

Mahanta, Żyjący ECK Mistrz jest duchowym przewodnikiem ECKANKAR.

•

Duchowe doświadczenie i wyzwolenie w tym jeszcze życiu są dostępne dla
każdego.”
— ECKANKAR – Pradawna mądrość na dzisiaj, s. 6

Eckankar jest Ścieżką duchowej wolności. Niedawno w jakiś sposób wyraziłeś zainteresowanie
tą nauką. Ten list jest dla ciebie. Jednak nie będę kontynuował wysyłania poczty do ciebie bez
potwierdzenia, że tego chcesz. Będę wdzięczny za powiadomienie mnie na jeden z powyższych
adresów e-mail lub pocztowy, jeśli pragniesz nadal otrzymywać moje kwartalne listy.
Może znajdziesz to czego szukasz. Wszystko, co najlepsze dla ciebie i twych bliskich. Z miłością

Uli Sacchet
Wydarzenia Eckankar
Informacje na temat lokalnych ECK wydarzeń można znaleźć na naszych stronach internetowych lub poprosić o ich podanie z powyższych adresów. Zamieszczam informacje o ECK
wydarzeniach w zależności od miejsca zamieszkania. Zapraszamy do udziału w tych
wydarzeniach. Zapraszamy odwiedzających i gości.
Poniżej, oto trzy większe ECK wydarzenia:
• 14–15 czerwca — Szwajcarsko-francuskie Regionalne ECK Seminarium 2018 w Lozannie –
z głównym mówcą Alain Le Guillou, Nowy York – Découvrir sa mission spirituelle
• 18–19 sierpnia — Szwajcarsko-niemieckie Regionalne ECK Seminarium 2018 w Herzberg –
z głównym mówcą Elisabeth Haiden, Austria – Der Weg zu spiritueller Freiheit
• 15–16 wrzes. — Regionalne ECK Seminarium 2018 w Budapeszcie, Węgry –
z głównym mówcą Edem Parkinsonem, RESA Irlandii –
Otrzymywanie odpowiedzi od Boga poprzez przeszłe życia, sny i Podróż Duszą /
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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