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7
Mio
amym sercem doktryny ECK jest mio. Mio ta
jest ow bosk esencj, która jednoczy ca rzeczywisto i czy wszystkie Dusze. Staje si tym wiksza, im
wyej Dusza siga w inne wiaty. Mio jest wizi, która
utrzymuje wiaty razem. To yjce ECK, to Duch SUGMAD.

S

Shariyat-Ki-Sugmad
Ksiga Pierwsza

Pewna gazeta w Minneapolis, w Minnesocie, zamiecia kiedy histori psa o imieniu Norman. Norman jest bardzo wyjtkowy. Jest on doskonaym przykadem boskiej mioci w dziaaniu.
Norman, psisko o kdzierzawej sierci, codziennie paraduje
na chwiejnych apach w innej jaskrawo kolorowej przepasce
na szyi. Jest on psem-opiekunem w orodku dla rekonwalescentów w Minneapolis. Czy jest to dziwne zajcie dla psa?
Niezupenie, jeli troch pomylisz.
Jest dobry w tym, co robi. Przebywajcy w orodku
codziennie wyczekuj jego przybycia. Przychodzi rano z dyrektorem od wicze . Kadego dnia siada na kolanach coraz to
innych rekonwalescentów, rozdajc bezinteresown mio
i niosc rado swoim pacjentom.

Boska mio nie potrzebuje sów
do komunikowania si
Pewna pacjentka, która przesza zawa serca szczególnie
wysoko ceni sobie opiek Normana. Zawsze wita go z olbrzy-
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mim umiechem i wycignitymi ramionami. Czsto wyruszaj na pen przygód przejadk jej wózkiem inwalidzkim.
Zawa pozbawi j zdolnoci mówienia, a wic nie moe porozumiewa si z nim sowami, lecz drapie go po bie. adne
z nich nie potrzebuje sów, by wyrazi mio, któr si dziel.
Dlaczego Norman tak powanie traktuje swoje zajcie?
Dlaczego robi je tak dobrze i chtnie? Ze wzgldu na mio
jak otrzyma.
Kiedy wiele lat temu Norman by szczeniakiem, porzucono
go na progu. Kochajca Dusza, jego poprzednia pani uratowaa go. Gdy okazao si, e mia biaaczk, zainwestowaa
przeszo dwa tysice dolarów ze swoich pienidzy, by uratowa go i otoczy opiek, by wróci do zdrowia. Wtedy wanie
rozpocz swoj karier jako ulubieniec-terapeuta.
Jego pani bya wspódyrektork przedszkola i centrum
wczesnego dzieci stwa. Wiele dzieci byo opó nionych w rozwoju. Wacicielka Normana widziaa wspania przyszo dla
niego jako psa-opiekuna. Zachwyca on i inspirowa dzieci, a
zmara jego pani. Mogoby to oznacza koniec jego kariery, lecz
Duch wity i siostra jego pani widzieli dalsz potrzeb psiego
daru mioci. Zacza ona zabiera go do orodka opieku czego, gdzie pracowaa, by móg kontynuowa swoj misj.

Czego moemy nauczy si
o boskiej mioci od Normana?
Mio dana Normanowi przez jego pani przerosa mio,
jak wikszo ludzi daje zwierzciu. Mio jak mu daa
bya bez myli o zwracaniu jej. Bya to mio dawana prosto
z serca. Cakowicie bezinteresowna.
Taka mio dajc wci z siebie, cigle ronie. Mówic
o boskiej mioci The Shariyat powiada: „Na pierwszy rzut
oka czowiek nie widzi jej ani nie pojmuje, ale ronie ona
w nim jak od dbu w ziemi. Stopniowo otwiera wiado-
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mo odbierajcego i przepywa przeze na wiat, zmieniajc
wszystko wokó.”
Dalej mówi: „Mdrym jest czowiek, który zbiera w sobie
ECK, a jednoczenie rozdaje mio duchow, która jest wewntrz niego. Nie jest on tym, który daje wspóczucie nielicznym, lecz wszystkim, czy wielu to rozumie, czy te nie.
Potrafi on y midzy biedakami, zodziejami, nieszcznikami, zbójami i gupcami, bowiem akceptuje on ycie takim,
jakie jest i daje mio kademu. Mdrym jest ten, kto potrafi
da wszystko co ma swemu bli niemu. Kto znajduje mio
dla tych, którzy chciwie przyjmuj to, co im daje i bd oni
bogosawieni tysickrotnie za jego mio.”
ycie w niszych wiatach jest moliwe dziki wzajemnemu oddziaywaniu dwóch potnych si: siy ECK i siy Kal.
Pozytywnoci i negatywnoci. Mioci i wadzy. Sia ECK
pochodzi z czystych pozytywnych wiatów Boga, dajc mio
i ycie wszystkiemu, co istnieje w wiatach poniej.

Mio jest prosta
W Cloak of Consciousness [Paszcz wiadomoci] Sri Harold
Klemp mówi: „Nie jest tajemnic, e sia mioci jest potniejsza ni sia umysu. Umys cieszy si grami i przygodami
psychicznymi, takimi jak posugiwanie si moc krysztau.
Kto, kto poszukuje wiadomoci Boga, nie dba ju o te rzeczy.
Zaley nam na wietle i D wiku Boga. W tym celu trzeba
mie Zote Serce, to znaczy serce przepenione mioci.”
„Kto opowiedzia mi o tym, jak jego maa córeczka przyja nowoprzybye niemowl w rodzinie. Kiedykolwiek male stwo chce grzechotk lub butelk, maa dziewczynka po
prostu pomaga mu kadym sposobem, jakim potrafi.”
„Nie kwestionuje ona powodu, dla którego male stwo
czego potrzebuje i nie czeka, a powie si jej co ma robi.
Robi to co robi, bo po prostu kocha to niemowl bez adnej
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z tych mao wanych zazdroci, które mog skomplikowa
sprawy w rodzinie czy w grupie... Mio czyni sprawy
bardzo prostymi.”

Poznaj wiksz mio poprzez Zote Serce
Kluczem do mioci jest Zote Serce. Jeli je masz, jest bardzo atwo Podróowa Dusz. Powimy moment, by zajrze
w siebie i dowiadczy promiennej mioci Zotego Serca.
Zacznij wyobraa sobie rosnce zote wiato, otaczajce
ciebie. Najpierw moe by ono bardzo subtelne. Obejmuje
ciebie, pynie z tob.
Wkrótce jedziesz na strumieniach wiata w bezmiar kosmicznego morza. Do miejsca, które dawno zapomniae. Jest
to miejsce gboko wewntrz twej istoty, miejsce, gdzie
mieszka Dusza.
Teraz twoja wiadomo osiada na powierzchni morza.
Teraz morze mioci i wiata zaczyna emanowa z ciebie,
rozprzestrzeniajc si. Jest gbsze ni umys potrafi to sobie
wyobrazi. Przeniose si poza rejony przestrzeni i czasu.
Bardzo lekko odczuwasz podmuch wiatru. Syszysz d wik
wiatru w gbi siebie. Tworzy on drobne fale na powierzchni
morza. Nagle zdajesz sobie spraw z tego, e dowiadczasz
wiata i D wiku Boga. Moesz zosta tutaj przez chwil
jeli chcesz, pawic si w tym promiennym, kojcym oceanie
wiata i mioci.
Gdy bdziesz gotowy, powoli wró z powrotem. Powinno
by stosunkowo atwo mówi o tego rodzaju dowiadczeniu,
ale sowa czsto zawodz. Moemy spróbowa podzieli si
naszym dowiadczeniem, ale kady z nas potrzebuje otworzy
w sobie t wewntrzn wiadomo.
Prawdy nie zdobywa si przez obserwacj, zdobywa si j
przez dowiadczenie. cieka ECKANKAR ofiarowuje kademu z nas moliwo otwarcia wiadomoci i serca ku wik-
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szemu doznawaniu, by sta si Zotym Sercem. Kady z nas
moe poczu mio, jaka przechodzi z jednego wiata do
nastpnego, ku wyszym planom rzeczywistoci. Lecz przebudzenie musi rozpocz si w gbi twojego serca.
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