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Kedves Lélek
“A legnagyobb jóságot az emberben, mint a víz, az alázat jellemez.”
“Mit jelent ez neked?” Egy barátom kérdezett legutóbb erről az inspiráló megállapításról,
amely egy új könyv, az ECK Essentials [Az ECK főbb szempontjai] 50. oldalán van, amit
ebben az évben korábban adtak ki, amiben Harold Klemp a The Shariyat-Ki-Sugmad, 1-2.
kötetének 415. oldaláról idéz.
A legnagyobb jóság az emberben magasztos célnak tűnik, bár elérhető és megéri próbálkozni.
Mit jelent neked, a jóság? Bármi is az, az alázat jellemzi, ami nem tetszik az egónak, de a
Lelket engedi magasan szárnyalni. Mint a víz tiszta magyarázat nekem. A víznek látszólag
nincs saját akarata, mindig mozgásban van, lágyan vagy hevesen – a gravitációval, forrón
és hidegen, a széllel – megállíthatatlanul, életet adva mindennek, halad, tisztít, gondoz,
erőteljes, gyakran adottnak vesszük, a világ legértékesebb forrása.
Bár ritkán jutok hozzá, nyáron szeretek úszni a helyi folyóban, az Aare-ban, sodortatva
magam az erős áramlattal gyönyörű partok mellett, hidak alatt, bokrokat és fákat elhagyva.
Füleimet a víz alatt tartva, élvezem, hogy hallhatom a megszámlálhatatlan kavics érdekes
zörgését, ahogy végig söprik a folyó alját. És mint bármelyik erős áramlat esetén, amibe
belemerülünk, fontos megtervezni és elindítani a haladást a part felé előre, jóval a célzott
kilépő pont előtt, ha valaki meg akarja ragadni a lehetőséget, hogy elérje és nehogy
elsodródjon előtte ezeknek a vizeknek a kitartó áramlatával, útjukban az óceán, a tenger
felé.
A víz sok leckét kínál az alázatra. Emlékszem egy feljegyzésre, ami a kezembe került, sok
évvel ezelőtt, amikor épp elhagyni készültem egy munkahelyet, amit nagyon szerettem.
Abban a feljegyzésben valami állt ehhez: Abban az esetben, ha valaha is pótolhatatlannak
érzed magad, vegyél egy nagy tálat. Töltsd meg vízzel. Tedd bele a kezedet a vízbe. Aztán
húzd ki a kezedet a vízből, és nézd meg, meddig marad a kéz lenyomata a vízben.
Visszatérve a fent említett idézethez, folytatva az alábbiakban, tanácsot kapunk, hogyan
legyünk szívünkben tiszták, hogyan szeressünk önzetlenül, hogyan legyünk erkölcsösek,
és hogy végül mindent megértsünk.
“Mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy eléggé uralja állati természetét ahhoz, hogy
szívében tiszta legyen, soha ne terelődjön le az ECK útjáról. Mindenkinek képesnek kell
lennie fegyelmezni magát, ami képessé teszi önzetlenül szeretni, erényt gyakorolni, és,
legvégül, mindent megérteni, miközben fegyelmezi magát. Életet kell adni másoknak
anélkül, hogy megpróbálná birtokolni őket. Senkitől sem szabadna függnie. Lehet király,
de sosem zsarnok. Ezt igényli az ECK minden embertől.” Az ECK a Szent Szellem, a Fény
és a Hang, Isten lényege.
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Olyan sokminden van ebben a rövid megállapításban, túl sok, hogy érintsük ebben a
levélben. Élvezem és bátorítlak, hogy kontemplálj ezeken a pontokon – egyenként – hogy
mélyebb betekintést nyerj és megértsd pl. hogyan utasítsd el az egót és erősítsd meg magad,
mint Lélek, hogy mélyére hatolj a király és zsarnok keveredésére mindannyiunkban, ahogy
tanulunk önzetlenül szeretni.
Egy részlet ezekből a sorokból, milyen gyakran előfordult a “kell” szó. Én tipikusan az a
fajta vagyok, aki ellenkezésre hajlik, ha korlátozni akarják, amikor ismételten azt hallom,
hogy “kell”. Zavarja az egómat. Azonban, mint Lélek szabad vagyok. Learatom minden
döntésem és tettem következményét – mindig. Az Eckankar a Spirituális Szabadság Ösvénye.
Akár szeretem, akár nem, az életben vannak követelmények, olyan lépések, amiket meg kell
tenni ahhoz, hogy elérjük az adott célt vagy minőséget, mint a tiszta, arany szívet, isteni
szeretetet, vagy, ahogy ebben a levélben már megjegyeztem, a legnagyobb jóságot az
emberben, mint a víz, az alázat jellemzi.
Nagyon kívánom, hogy mint Lélek, aki vagy, – Isten egy szikrája – minden nap egy kicsivel
jobban realizáld a benned rejlő, végtelen lehetőséget.
Alázatosan az ECK Fényében és Hangjában
Uli Sacchet, RESA

Néhány területi és világméretű ECK-esemény
• 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

• Október 26-28

— 2018. ECK Világszeminárium Szeminárium Minneapolisban –
Harold Klemppel, a Mahantával, az Élő ECK-Mesterrel –
Become the Loving Heart / Szerető szívvé válni

• Április 19-21, 2019 — 2019. ECK Tavaszi Szeminárium Minneapolisban –
Harold Klemppel, a Mahantával, az Élő ECK-Mesterrel –
Become the Loving Heart / Szerető szívvé válni
• Augusztus 2-4, 2019 — 2019. ECK Európai Szeminárium Biel/Bienne, Svájc –
vendégelőadók Jane és Stan Burgess, Minnesota –
Mit jelent spirituálisnak lenni? / What Does It Mean to Be Spiritual?
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