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Drahá Duše
„To nejvyšší dobro v člověku, stejně jako voda, je charakterizováno pokorou.“
„Co to pro vás znamená?” Jeden přítel se mě nedávno ptal na tento inspirující výrok ze str.
50 v nové knize ECK Essentials, vydané počátkem tohoto roku, kde Harold Klemp uvádí
citát z The Shariyat-Ki-Sugmad, Books One & Two, str. 415.
Nejvyšší dobro v člověku se zdá být vznešeným cílem, nicméně dosažitelným a stojícím za úsilí.
Co pro vás znamená, dobro? Ať už je to cokoliv, je charakterizováno pokorou, což nepotěší ego,
ale umožní Duši vzlétnout vysoko. Pro mě je to jasně vysvětleno výrazem jako voda. Voda
sama nemá žádnou zjevnou vůli, je vždy v pohybu, jemném nebo prudkém – gravitací,
horkem nebo zimou, větrem – nezastavitelná, dávající všemu život, hnací, očisťující,
vyživující, mocná, bere se často za samozřejmost, ten nejcennější zdroj na tomto světě.
I když se k tomu jen zřídkakdy dostanu, v létě miluji plavání v místní řece Aare, kde se
nechám unášet jejím silným proudem kolem krásných břehů, pod mosty, kolem keřů
a stromů. S ušima pod vodou si užívám naslouchání velmi poutavému, šumivému zvuku
nesčetných oblázků nesených proudem na dně řeky. A stejně tak, jako je tomu s jakýmkoliv
jiným silným proudem, do něhož se ponoříme, je nutno plánovat a začít plavat ke břehu
daleko před cílovým místem výstupu, pokud chce mít člověk šanci to včas stihnout a nebýt
pouze nesen kolem něho dál neustálým proudem těchto vod na jejich cestě do oceánu, do
moře.
Voda nabízí mnoho lekcí v pokoře. Vzpomínám si na poznámku, která mi přišla do rukou,
když jsem se před mnoha lety chystal odejít z pracovního místa, které jsem velmi miloval.
Poznámka řekla něco v tomto smyslu: Jestliže si o sobě někdy myslíš, že jsi nenahraditelný,
vezmi si velkou mísu. Naplň ji vodou. Ponoř ruku do vody. Potom vyndej ruku z vody
a uvidíš, jak dlouho tam zůstane její otisk.
Zpět k citátu zmíněnému nahoře, v jeho pokračování uvedeném dále najdeme radu, jak být
čistý v srdci, milovat nesobecky, být ctnostný, a nakonec rozumět všemu.
„Všichni musí být schopni kontrolovat svoji zvířecí povahu natolik, aby byli čistí v srdci
a nikdy nebyli odvráceni z cesty ECKu. Každý člověk musí být schopen mít osobní
sebekázeň, která mu umožní milovat nesobecky, uplatňovat ctnost, a nakonec rozumět
všemu, zatímco zapírá sám sebe. Musí vložit život do druhých, aniž by se je pokoušel
vlastnit. Nesmí být nikdy na nikom závislý. Může být králem, ale nikdy tyranem. Toto je,
co ECK vyžaduje od všech.” ECK je Duch svatý, Světlo a Zvuk, esence Boha.
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V tomto krátkém vyjádření je toho tolik, příliš mnoho na to, abychom se tím zabývali
v tomto dopise. Rád nad těmito body rozjímám a doporučuji to – rozjímat nad jedním po
druhém – pro nalezení hlubších vhledů a porozumění, např. nad tím, jak potlačit ego
a posílit se jako Duše, abychom pochopili mix krále a tyrana v každém z nás, zatímco se
učíme žít nesobecky.
Jedním detailem v těchto několika řádkách je, jak často je použito slovo „musí“. Mám
takovou povahu, která má tendenci reagovat vzdorem, pocitem omezování, když slyší
opakovaně slovo „muset“. Znepokojuje to moje ego. Ale jako Duše jsem svobodný.
Sklízím následky všech svých rozhodnutí a činů – vždy. Eckankar je Cesta duchovní
svobody. Ať už se mi to líbí, nebo ne, v životě existují požadavky, kroky, které je třeba
udělat pro dosažení daného cíle nebo vlastnosti, jako např. čistého, zlatého srdce, božské
lásky nebo jak bylo zmíněno v tomto dopise, toho nejvyššího dobra v člověku, které je
jako voda charakterizováno pokorou.
Přeji vám vše dobré jako tomu, kdo jste, Duše – jiskra Boha – uvědomující si každý den
trochu více svého vrozeného, nesmírného potenciálu.
Pokorný ve Světle a Zvuku ECKu
Uli Sacchet, RESA

Některé z oblastních a celosvětových akcí ECKu
• 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 Haroldem Klempem, Mahantou, Žijícím ECK Mistrem –
Become the Loving Heart / Staňte se milujícím srdcem

• 19.-21. dubna, 2019 — Jarní seminář ECKu 2019 v Minneapolisu –
se Haroldem Klempem, Mahantou, Žijícím ECK Mistrem –
Shining Your Light as Soul / Nechte zářit své Světlo coby Duše
• 2.-4. srpna, 2019

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