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Droga Duszo

„Najwyższą dobroć w człowieku, jak wodę, charakteryzuje pokora.”
„Co to oznacza dla ciebie?” Przyjaciel niedawno zapytał mnie o tę inspirującą wypowiedź
ze str. 50 nowej książki ECK Essentials [Najważniejsze zasady ECK] wydanej wcześniej w tym
roku, gdzie Harold Klemp cytuje The Shariyat-Ki-Sugmad, Księga Pierwsza i Druga, str. 415.
Najwyższa dobroć w człowieku wydaje się wzniosłym celem, mimo to osiągalnym i wartym
dążenia do niego. Dobroć – co to oznacza dla ciebie? Cokolwiek to jest, charakteryzuje to
pokora, która nie zadowala ego, lecz pozwala Duszy wznosić się wysoko. Niczym woda – to
dla mnie jasne. Woda nie ma widocznej własnej woli, zawsze jest w ruchu, łagodna bądź
gwałtowna – zależnie od grawitacji, od gorąca i zimna, od wiatru – nie do powstrzymania,
dająca wszystkiemu życie, poruszająca się, oczyszczająca, pielęgnująca, potężna, często
przyjmowana za rzecz oczywistą, najcenniejsze bogactwo na tym świecie.
Choć rzadko to robię, latem kocham pływać w lokalnej rzece Aarze, będąc niesionym jej
silnym prądem wzdłuż pięknych brzegów, pod mostami, mijając krzewy i drzewa.
Utrzymując uszy pod wodą, rozkoszuję się słuchaniem tego najbardziej intrygującego,
szeleszczącego dźwięku niezliczonych kamyków niesionych po dnie rzeki. I tak jak jest to
z każdym silnym prądem, w który się zanurzamy, trzeba zaplanować i zacząć poruszać się
ku brzegowi daleko przed zamierzonym punktem wyjścia, jeśli chce się mieć szansę
dotrzeć do niego, a nie po prostu być niesionym obok niego z nieustającym prądem tych
wód w ich drodze do oceanu, do morza.
Woda ofiarowuje wiele lekcji na temat pokory. Pamiętam pewną notatkę, na którą
natknąłem się kiedy wiele lat temu miałem zostawić pracę którą bardzo kochałem. Ta
notatka miała mniej więcej taki sens: W przypadku jeśli kiedykolwiek pomyślisz o sobie, że
jesteś niezastąpiony, weź dużą miskę. Napełnij ją wodą. Zanurz rękę w wodzie. Potem
wyciągnij rękę z wody i zobacz jak długo pozostaje w niej jej ślad.
Wracając do cytatu wspomnianego powyżej, w jego kontynuacji poniżej znajdziemy radę
jak być czystym w sercu, jak kochać bezinteresownie, być prawym i ostatecznie rozumieć
wszystko.
„Wszyscy muszą umieć kontrolować wystarczająco swoją zwierzęcą naturę aby być czystymi w sercu, nigdy nie odskoczyć z drogi ECK. Każda osoba musi być zdolna do osobistej
dyscypliny, która pozwoli jej kochać bezinteresownie, władać prawością i w końcu rozumieć wszystko, negując siebie. Musi ona posyłać życie innym bez prób posiadania ich.
Nigdy nie może być od nikogo zależna. Może być królem, lecz nigdy tyranem. To tego ECK
wymaga od wszystkich ludzi.” ECK to Duch Święty, Światło i Dźwięk, istota Boga.
Jest tak wiele w tej krótkiej wypowiedzi, zbyt wiele aby poruszyć to w tym liście. Rozkoszuję
się i zachęcam do kontemplowania tych kwestii – jedna po drugiej – aby odkryć głębsze
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wglądy oraz zrozumienie, np. jak negować ego i wzmacniać siebie jako Duszę, zgłębiać
kombinację króla i tyrana w każdym z nas, kiedy uczymy się kochać bezinteresownie.
Pewnym szczegółem w tych kilku wierszach jest jak często używane jest słowo „musieć.”
Jestem typem osoby która zwykle reaguje oporem, poczuciem ograniczenia, kiedy słyszę
„musieć” wielokrotnie. Przeszkadza to mojemu ego. Lecz jako Dusza jestem wolny.
Zbieram konsekwencje wszystkich moich decyzji i działań – zawsze. Eckankar jest Ścieżką
Duchowej Wolności. Czy mi się to podoba czy nie, istnieją w życiu potrzeby, kroki które
należy podjąć, aby osiągnąć dany cel czy cechę, taką jak czyste, złote serce, miłość boską,
czy jak poruszona w tym liście najwyższa dobroć w człowieku, która jest jak woda,
charakteryzująca się pokorą.
Życzę ci wszystkiego najlepszego dla tego kim jesteś, Duszy – iskry Boga – realizowania
codziennie odrobinę więcej swojego wrodzonego nieskończonego potencjału.
Z pokorą w Świetle i Dźwięku ECK
Uli Sacchet, RESA

Niektóre regionalne i światowe ECK wydarzenia
• 15–16 września

— 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

• 26–28 paźdz.

— Światowe ECK Seminarium 2018 w Minneapolis –
z Haroldem Klemp, Mahantą, Żyjącym ECK Mistrzem –
Become the Loving Heart / Stań się kochającym sercem

• 19–21 kw., 2019 — Wiosenne ECK Seminarium 2019 w Minneapolis –
z Haroldem Klemp, Mahantą, Żyjącym ECK Mistrzem –
Shining Your Light as Soul / Świecąc swoim światłem jako Dusza
• 2–4 sierp. 2019 — Europejskie ECK Seminarium 2019 w Biel/Bienne, Szwajcaria –
z głównymi mówcami Jane i Stanem Burgess, Minnesota –
What Does It Mean to Be Spiritual? / Co to znaczy być duchowym?
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