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Prosinec 2018
Drahá Duše
Jak jsme my, jako Duše, jedineční? Jak mám vědět, jaké jsou moje osobní, individuální vlastnosti,
které mě dělají odlišnou od ostatních Duší? Zeptala se patnáctiletá mladá dívka ze Spojeného
království Harolda Klempa, duchovního vůdce Eckankaru. Odpověděl v říjnu 2018 v Letter
of Light, publikaci pro mládež ECKu:
„Každá Duše, včetně tebe, je díky božskému záměru
jedinečným výtvorem v moři lidstva.
Tento život je drahocenný. Naplň tedy svůj pohár až po okraj
a pij svobodně z jeho možností. …
Buď pro všechny fontánou radosti a inspirace.
A toto je možné, protože jsi dala svoji lásku SUGMADu, ECKu
a Mahantovi, Žijícímu ECK Mistru.”
V Eckankaru často používáme pro Boha jméno „Sugmad”. Sugmad je nabité slovo, které
se může také zpívat individuálně jako duchovní cvičení pro otevření našeho srdce lásce.
„ECK” je náš název, který se vztahuje na Ducha svatého, božské Světlo a Zvuk a hlas
Boha, překrývající základ všech duchovních učení, náboženství a filozofií – věčná pravda
a věčný paradox ve všem, sjednocující vlákno mezi všemi bytostmi.
„Mahanta” je naše pojmenování vnitřního průvodce a ochránce, jehož všichni nosíme ve
svém srdci. Jako dítě jsem nazýval tuto božskou přítomnost mým andělem strážným. Ve
dvaceti letech jsem se dozvěděl o Mahantovi, jako o mém osobním duchovním průvodci
a o tom nejvyšším stavu vědomí, se kterým mohu navázat kontakt a sladit se s ním
každodenním prováděním duchovních cvičení ECKu.
Takto jsem si uvědomil existenci duchovních učitelů a průvodců, ECK Mistrů, v mých
vnitřních i vnějších zážitcích, a že v tomto světě je vždy Žijící ECK Mistr, který slouží jako
hlavní kanál pro božské vědomí, aby byl dostupný nám všem – bez ohledu na okolnosti,
a aby nám nabídl učení ECKu ve formě, hodící se pro naši dobu, takže se můžeme stát
nástroji pro ECK naším vlastním způsobem, spolupracovníky Boha.
V Eckankaru máme čtyři základní pravidla, která nosíme v našem srdci a mysli. Původně
jsou ze Shariyat-Ki-Sugmadu, našeho posvátného písma ECKu, a je možno je nalézt na
několika místech v písemnostech ECKu, také na str. 20 nové knihy ECK Essentials napsané
Haroldem Klempem, duchovním vůdcem Eckankaru, Žijícím ECK Mistrem naší doby:
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1) Existuje pouze jeden Bůh a jeho realitou je Sugmad.
2) Mahanta, Žijící ECK Mistr, je poslem Sugmada ve všech
světech, ať už hmotných, psychických či duchovních.
3) Ti, kdo jsou věrní a následují učení ECKu, obdrží požehnání
a bohatství království nebeského.
4) Shariyat-Ki-Sugmad je posvátná kniha těch, kdo následují
Eckankar, a nic nebude nad ni.
Osobně zažívám Shariyat-Ki-Sugmad jako mnohem více než pouze knihu, tj. jako zlatou
moudrost, která je uchovávaná a dostupná v chrámech tohoto i jiných světů a v chrámu
mého srdce. Sahající do vyšších rovin nad dualitu, již není nadále tvořena ze slov nebo
symbolů, ale proměňuje se v proud ryzího Světla a Zvuku, ECKu, Boží lásky. Takto
mohu vědomě zakusit živoucí Shariyat, působení ECKu, Ducha svatého, jak učí každého
o lásce Boha k Duši – a o lásce Duše k Bohu.
Tento život je tak drahocenný. V půli října jsem se stal poprvé dědečkem a jsem stále ještě
překvapený, jak výjimečně se z toho cítím, jako bych byl jediným dědečkem na celém
světě. Jaké to požehnání lásky!
Na našem Oblastním semináři ECKu v Budapešti v Maďarsku, měsíc před tím, než se
moje vnučka narodila, jsem se jednoho rána probudil se vzpomínkou na zajímavý obraz
ve snu. Bylo tam malé děvčátko, asi tak dva roky staré, které hrálo hudbu na něco jako
tlačítka starého telefonu. Při kontemplaci nad tímto snem, kdy jsem si vybavil více detailů,
jsem si uvědomil, že toto byla moje nová vnučka, která mě vítala jako svého dědečka
sladkou melodií hranou na tento nepravděpodobný nástroj. Jak krásný způsob navázat
spojení a zahlédnout moji vnučku ještě týdny před jejím narozením!
Od mého srdce k vašemu, ve Světle a Zvuku ECKu,
Uli Sacchet, RESA

PS: Evropský seminář ECKu se koná každé dva roky.
Příští bude 2.–4. srpna, 2019 v Congress Centre v Biel/Bienne, Švýcarsko.
Vřele vás všechny zvu, abyste se podíleli na této nádherné příležitosti setkat se a být
se druhými probuzenými Dušemi a dozvědět se více o Co to znamená být duchovní?
s hostujícími mluvčími Jane a Stan Burgessovými z Minnesoty, USA.
Detaily o tomto Evropském semináři jsou a budou uvedené na www.eckankar.ch
Pro více informací o akcích Eckankaru, včetně místních, můžete navštívit následující webové
stránky:
www.eckankar.org (hlavní stránka v angličtině) – www.HUsong.org – www.eckankarblog.org –
www.eckankar.at – www.eckankar.ch – www.eckankar.cz – www.eckankar.hu – www.eckankar.pl
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