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Droga Duszo
Jak, jako Dusza, jesteśmy niepowtarzalni? Jak mam wiedzieć, które moje osobiste, indywidualne
cechy, odróżniają mnie od innych Dusz? Piętnastolatka ze Zjednoczonego Królestwa
zapytała Harolda Klemp, duchowego przywódcę Eckankar. W Letter of Light, Liście
Światła z października 2018, publikacji dla ECK młodzieży, odpowiedział on:
„Każda Dusza, włącznie z tobą, jest jedynym-w-swoim-rodzaju
arcydziełem w morzu ludzkości, z boskiego zamiaru.
Obecne życie jest drogocenne. Więc wypełnij swój puchar po
brzegi i swobodnie pij z jego możliwości. …
Bądź dla wszystkich fontanną radości i inspiracji.
A jest to możliwe, ponieważ oddałaś swą miłość dla SUGMAD,
ECK i Mahanty, Żyjącego ECK Mistrza.”
W Eckankar często używamy określenia „Sugmad” dla Boga. Sugmad to słowo o olbrzymim
ładunku, które można również intonować bądź śpiewać indywidualnie aby otworzyć
nasze serca na miłość.
„ECK” jest naszym terminem odnoszącym się do Ducha Świętego, boskiego Światła i Dźwięku, głosu Boga, obejmującego fundament wszystkich nauk duchowych, religii i filozofii –
odwieczną prawdą i odwiecznym paradoksem we wszystkim, jednoczącą nicią pomiędzy
wszystkimi istotami.
„Mahanta” jest tym, kogo nazywamy wewnętrznym przewodnikiem i opiekunem,
którego wszyscy nosimy w sercu. Będąc dzieckiem nazywałem tą boską obecność swoim
aniołem stróżem. W wieku dwudziestu lat dowiedziałem się o Mahancie jako o moim
osobistym przewodniku duchowym i najwyższym stanie świadomości, z którym mogę
kontaktować się i dostrajać przez praktykowanie Ćwiczeń Duchowych ECK codziennie.
Tak więc stałem się świadomy nauczycieli i przewodników duchowych, ECK Mistrzów,
w moim wewnętrznym jak również zewnętrznym doświadczaniu i że zawsze jest Żyjący
ECK Mistrz na tym świecie, który służy jako główny kanał dla boskiej świadomości dostępnej dla nas wszystkich – bez względu na okoliczności i aby udzielać nam nauk ECK
w formie pasującej do naszych czasów, tak abyśmy mogli na swój własny sposób stawać
się narzędziami dla ECK, współpracownikami Boskiego.
W Eckankar mamy cztery podstawowe zasady aby nosić je w sercu i umyśle. Pierwotnie
z the Shariyat-Ki-Sugmad, naszych świętych ksiąg ECK, można je znaleźć w kilku miejscach
w pismach ECK, również na str. 20 nowej książki ECK Essentials [Podstawy ECK] Harolda
Klemp, duchowego przywódcy Eckankar, Żyjącego ECK Mistrza naszych czasów:
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1) Istnieje tylko jeden Bóg, a rzeczywistością Tego jest Sugmad.
2) Mahanta, Żyjący ECK Mistrz jest posłańcem Sugmad we wszystkich światach, czy to materialnych, psychicznych czy duchowych.
3) Wierni którzy podążają za dziełami ECK, będą mieć błogosławieństwa i bogactwa królestwa niebiańskiego nadane im.
4) The Shariyat-Ki-Sugmad jest świętą księgą tych, którzy
podążają za Eckankar, a ponad nią nie będzie żadnej innej.
Osobiście, doświadczam The Shariyat-Ki-Sugmad jako coś o wiele większego niż po prostu
książka, t.j. jako bezcenną mądrość, którą przechowuje się i udostępnia w świątyniach tego
i innych światów i w świątyni mego serca. Sięgając wyższych planów poza dwoistość, nie
składa się już tylko ze słów czy symboli, lecz zamienia się w strumień czystego Światła
i Dźwięku, w ECK, w miłość Boga. Tak więc mogę świadomie doświadczać żyjącego
Shariyat, działania ECK, Ducha Świętego uczącego wszystkich miłości Boga dla Duszy
oraz miłości Duszy dla Boga.
Obecne życie jest tak drogocenne. W połowie października zostałem nowym dziadkiem
i wciąż jestem zaskoczony że sprawiło to, iż czuję się tak wyjątkowy jak gdybym był jedynym dziadkiem na całym ogromnym świecie. Co za błogosławieństwo miłości!
Miesiąc przed narodzinami wnuczki, na naszym regionalnym seminarium ECK w Budapeszcie, obudziłem się pewnego ranka przypominając sobie interesujący obraz ze snu. Była
tam mała dziewczynka, mniej więcej dwulatka, grająca muzykę na czymś jak klawiatura
starego telefonu. Kontemplując ten sen, przypominając sobie więcej szczegółów, uświadomiłem sobie, że to naprawdę była moja nowa wnuczka, witająca mnie jako swojego dziadka
słodką melodią graną na tym niezwykłym instrumencie. Cóż za cudowny sposób aby połączyć się i ujrzeć przelotnie swoją wnuczkę tygodnie wcześniej przed jej narodzinami!
Z mojego serca do twojego, w Świetle i Dźwięku ECK
Uli Sacchet, RESA

PS: Europejskie ECK Seminarium ma miejsce co dwa lata.
2-4 sierpnia 2019 odbędzie się ono w Centrum Kongresowym w Biel/Bienne, Szwajcaria.
Serdecznie zapraszam wszystkich was do wzięcia udziału w tej cudownej możliwości
spotkania się i przebywania z innymi przebudzonymi Duszami i dowiedzenia się więcej
o tym Co to znaczy być duchowym? z mówcami występującymi gościnnie, Jane i Stanem
Burgess z Minnesoty, ze Stanów Zjednoczonych.
Szczegóły o tym Europejskim Seminarium są i będą umieszczane na www.eckankar.ch
Po dalsze informacje na temat Eckankar i lokalnych ECK działalności możesz odwiedzić witryny:
www.eckankar.org (główna witryna po angielsku) – 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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