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Wielcy sceptycy i wątpiący często idą najdalej
na ścieżce do Boga. Ktoś może zapytać, „Czy
jest jakaś nadzieja dla mnie? Nie łapię się na te
historie o Bogu.” Nie ma problemu, nie śpiesz się,
bo wszyscy szukający muszą iść swoim własnym
krokiem.
Ale jedną prawdą którą mogę ci dać, jest
słowo HU i duchowe ćwiczenia aby znaleźć Boga.
Chociaż sukces w tym zależy od ciebie. Czy
możesz poświęcić kilka minut w ciągu dnia aby
otworzyć swoje serce przed Duchem Świętym?
Wykonywać duchowe ćwiczenia z miłością i pasją?
Oddać wszystkie swoje myśli i serce takiej samodyscyplinie na kilka chwil?
Jeżeli odpowiedzią jest tak, to na pewno
zrobisz postęp w swoim poszukiwaniu tajemnych
praw życia. Dzisiejsze tajemnice jutro nie będą
już tajemnicami.
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Ze szczególnym podziękowaniem
wszystkim, dzięki którym powstało to wydanie.
Praca ta była ich darem miłości.

Wprowadzenie
Czy życie jest przypadkowym spacerem?
Niektórzy analitycy myślą tak o rynkach akcyjnych. Możliwe, że takie nastawienie pochodzi
z ich podejścia do życia. Kto wie?
Inni, łącznie ze mną, mówią że życie podąża
według naturalnego porządku. Że jest przewidywalne. Podczas gdy historia może nie powtórzyć
się dokładnie według wzoru miejsca i czasu,
często teraźniejszość współbrzmi z przeszłymi
wydarzeniami.
Co o tym myślisz?
Jeśli masz mocne pragnienie znaleźć lepszą,
bardziej bezpośrednią drogę do Boga, czytaj
dalej. Prawda, której szukasz może być w zasięgu ręki.
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Czy życie jest
przypadkowym spacerem?

Byłem na poczcie kiedy wszedł ojciec z córeczką. Maleństwo zaczęło biegać tam i z powrotem
po sali ściskając w garści kluczyk.
Gdy podszedłem do mojej skrzynki pocztowej, dziewczynka podbiegła i obserwowała
patrząc intensywnie jak wkładałem klucz do
zamka otwierając go. Wydawała się zafascynowana tym procesem. Widocznie próbowała
swojego klucza na kilku skrzynkach pocztowych
bez sukcesu.
Klucz możliwości
Stała i wpatrywała się jak zamykałem swoją
skrzynkę. Teraz jej ojciec załatwiwszy swoje
sprawy był gotów do odejścia.
Podnosząc swoją małą dziewczynkę skierował się do drzwi, ale odwracając się powiedział,
„Gdy jesteś w tym wieku i masz klucz, to cały
świat jest zamkiem.”
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Pomyślałem o tym, szukając duchowej wskazówki. Jest ona taka: Cały świat jest jedną wielką
możliwością, tajemnicą dla dziecka, czymś co
otwiera się kluczem, aby odkryć co tam jest.
Czy masz taki klucz? Jak on działa?
W poszukiwaniu odpowiedzi
Kim jestem? Czym jestem? Dlaczego jestem
tutaj? Dokąd idę? Kiedy? I jak?
Pytania, pytania — ale są one dobre.
W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania,
napotykasz twarzą w twarz same tajemnice życia
i śmierci. Wydobywasz prawdziwą wiedzę, która wymknęła się większości uczonych badaczy
głównych religii.
Nawet teraz stoisz u podnóża nowej drabiny
odkrycia.
Czym są starożytne nauki ECK? O czym
one mówią? Czy mogą polepszyć twoje życie?
Zrobić z ciebie lepszą osobę? To są te pytania
które kiedyś możesz sobie zadać. Może nawet
dzisiaj.
Pomóż mi pamiętać jaki jest Bóg
Podczas masowego zniszczenia przez huragan Andrew w sierpniu 1992, wiele osób na
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południowej Florydzie straciło swoje domy i cały
dobytek. Niektórzy ECKiści również poczuli
ukąszenie tego zniszczenia. Jedna taka rodzina
ECK przyjęła schronienie u drugiej rodziny, aż
do czasu gdy fundusze z ubezpieczenia pozwoliły
im na ponowne nabycie własnego domostwa.
Gospodarze opowiedzieli o swojej czteroletniej
dziewczynce i nowonarodzonym niemowlęciu
w rodzinie. Wkrótce po przyniesieniu noworodka ze szpitala do domu, córeczka gospodarzy miała prośbę. Czy mogłaby spędzić kilka
chwil z dzieckiem sam na sam? Na początku
rodzice byli niechętni. Bojąc się rywalizacji ze
strony siostry, zastanawiali się czy mogłaby ona
skrzywdzić noworodka. Ale czterolatka błagała
ich aby wyszli z pokoju dziecinnego i pozwolili
jej zostać z niemowlęciem.
Rodzice ustąpili, ale najpierw zwiększyli
głośność domofonu w pokoju dziecinnym.
(Ufaj Bogu, ale wzmocnij głośność domofonu.)
Słuchali z innego pokoju, gotowi pospieszyć
z powrotem w razie potrzeby. Jednak zamiast
strapionego płaczu usłyszeli cichy głos córeczki
mówiącej do noworodka. Jej słowa były jak modlitwa.
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„Dzidziusiu,” powiedziała, „pomóż mi pamiętać jaki jest Bóg. Zaczynam zapominać.”
Wiele dzieci faktycznie pamięta jaki jest Bóg
— przynajmniej do czasu gdy pójdą do szkoły
w wieku lat trzech, czterech, albo pięciu. Wtedy
pamięć zaczyna zacierać się. Dobre kształcenie uczy ich być odpowiedzialnymi dorosłymi
osobami w społeczeństwie, oczywiście. Jednak
równocześnie stracony jest bezcenny dar —
rozumienie przez dziecko Boga.
Proste odpowiedzi
Jaka by nie była twoja wybrana religia albo
wiara, ten wybór jest konieczny dla ciebie na
tym etapie twojej podróży do domu do Boga.
Dlatego się jej trzymasz.
Twoja religia albo wiara jest wartościową
i ważną częścią ciebie, ponieważ odzwierciedla
wszystkie twoje doświadczenia z poprzednich
żywotów.
Nasze duchowe dziedzictwo jest daleko bogatsze niż pojedyncze życie mogłoby kiedykolwiek wytworzyć, co jest prawdziwym powodem
że wielu wchodzi w obecne życie mając szczególny dar albo talent bez widocznej potrzeby
uczenia się go. Niektóre dzieci nawet rodzą się
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ze znajomością obcego języka, podczas gdy ich
rodzeństwo nie ma tego daru. Rodzice uważający reinkarnację za głupstwo mogą po prostu
odrzucić taki dar beztroskim powiedzeniem,
„Ach, na pewno nie dostało tego od nas,” i tak
to zostawić.
Oni nie mają pojęcia gdzie i jak dziecko zdobyło taką zdolność.
Uczenie się duchowych praw
Zawsze kiedy patrzę na dziecko, widzę małą
dorosłą osobę. Potężne dęby wyrastają z żołędzi. Impuls mówienia do dzieci z wyższością
nie istnieje kiedy zdajemy sobie sprawę, że one
są Duszami powracającymi z dawniejszego
czasu i miejsca. Dzisiejszy etap ich duchowej podróży jest im potrzebny tak samo jak
tobie i mnie.
Czasem odradzają się aby dzierżyć miecz
strachu bądź mocy, podczas gdy innym razem
przychodzą demonstrować Prawo Miłości.
Dziecko w wieku trzech, czterech, albo
pięciu lat pokaże unikalną osobowość, może
towarzyską albo pragnącą przygód. Ale
w wieku ośmiu do dziesięciu lat dziecko może
nagle stać się wstydliwe i pełne rezerwy. Po
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reﬂeksji mógłbyś powiedzieć, że to nie jest ta
sama osoba.
Małe dziecko często pamięta odległą przeszłość i może z powodzeniem mówić o niej.
Dobrym pytaniem jakie można zadać dziecku
mającemu dwa do czterech lat jest: Co robiłeś
kiedy byłeś duży? Można być zaskoczonym
gdy dziecko w nonszalancki sposób zakreśli ze
wszystkimi szczegółami przeszłe życie. Uznaj
to jako takie.
Kiedy ludzie odchodzą z tego ﬁ zycznego
życia, wznoszą się do następnego nieba, na
Astralny Plan. Niektórzy wyruszają do wyższego
miejsca w drugim, albo trzecim niebie. Drugim
jest Plan Przyczynowy. Święty Paweł mówił
o trzecim niebie. To jeden z rejonów w wyższych
światach gdzie Dusze idą odpoczywać, uczyć się
różnych aspektów duchowego prawa — łącznie
z Prawem Miłości.
Książki ECK podają więcej szczegółów o tych
planach i prawach.
Jak dzieci wchodzą w nowe życie
Po okresie krótszego lub dłuższego odpoczynku w wyższych światach powracamy na
ziemię jako maleńkie dzieciątko. Ciało jest
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czymś w rodzaju nowego więzienia. To opakowanie Duszy jest najtrudniejszą częścią
reinkarnacji z jaką trzeba sobie poradzić.
W poprzedniej ﬁzycznej inkarnacji jednostka
była może dorosłą osobą w dobrze wyćwiczonym,
funkcjonującym ciele. Teraz maleńkimi paluszkami niemowlęcia będzie próbowała podnosić
przedmioty, ale jej próby będą nieskuteczne.
Oczy próbują skupiać się aby odnaleźć jakiś
sens w rozmazanym świecie, ale przez jakiś
czas obraz pozostaje plamami czarno-białych
cieni. Mijają miesiące i zaczyna się postrzeganie barw. Po troszeczku umysł noworodka
bohatersko rozwija się aby wpłynąć na mózg
i dojść do jakiegoś porządku.
W efekcie umysł rządzi mózgiem: „Dobrze,
teraz posortuj fale światła i zrób porządek
z chaosu.”
Oczywiście jako prawdziwa wieczna Jaźń
— Dusza — istniejemy poza ludzkim umysłem.
Ze wzniosłych wysokości Duszy błyskawicznie
rzucamy rozkazy naszemu umysłowi, który
z kolei przekazuje łańcuch poleceń ﬁ zycznemu mózgowi do wykonania. I tak rozwija się
wola. W ten sposób poruszamy się i działamy.
Wzrastamy.
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Z biegiem czasu noworodek rozpoznaje Mamusię i Tatusia, nieokreślone kształty zaczynające rejestrować się jako prawdziwe obiekty.
Ono wie kiedy otrzyma butelkę i tym podobne.
Zatem dziecko uczy się układać rzeczy w kategorie albo kartoteki.
Wzrastająca zdolność niemowlęcia do umieszczania rzeczy w znajomym okienku redukuje
strach, czyniąc świat bardziej zadawalającym
miejscem.
* * *
Matka obserwowała sposób w jaki jej małe
dziecko rozróżniało rzeczy i układało je w swoje własne kategorie. W wieku około dziesięciu
miesięcy zaczęło naśladować pewne dźwięki.
Jakiś czas później matka zauważyła, że za każdym razem kiedy przechodzili koło wody albo
fontanny, dziecko mówiło „Ese.”
Któregoś dnia zrozumiała.
Uczyła je pić wodę ze szklanki. Po każdym łyku pytała „Jeszcze?” Dziecko przyporządkowało cechy temu czemuś mokremu
w szklance i włożyło do niewłaściwej kartoteki.
Myślało, że nazwą tego było „jeszcze.” Więc
zawsze gdy widziało wodę, próbowało nadać
jej tę nazwę.
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Dziecko uczy się pomalutku. Najpierw w jego
programie jest nazywanie podstawowych rzeczy — jak identyﬁkować konkretne przedmioty
w świecie wokół niego.
Jak mam otrzymać miłość Boga?
Po jakimś czasie dzieci chwytają delikatne
subtelności radzenia sobie w relacjach z innymi.
Jeśli mają szczęście mieć kochających rodziców
to od nich wkrótce dowiadują się, że gdy otrzymuje się miłość, trzeba ją również dać. Miłość jest
jak woda, z tym że tylko pewna jej ilość mieści
się w szklance. Zanim więcej będzie mogło się
zmieścić, trochę musi być odlane. Więc jeśli ktoś
nie daje miłości, „ese” nie może wejść.
Ludzie często zastanawiają się Jak mogę
otrzymać miłość Boga? Otrzymasz jej więcej
dając swą własną miłość innym.
Duchowa szkoła
Biorąc wszystko razem, ziemia jest duchową szkołą. Zaprojektowana i założona przez
Boga, pozwala każdemu z nas, każdej Duszy
na tym świecie uczyć się więcej o tym, jak stawać się bogu podobnym — stawać się bardziej
jak Bóg.
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Całym celem twoim, moim i wszystkich jest
stanie się bardziej bogu podobnym. To jest naszą
misją, czyli celem tutaj. To klucz do szczęścia.
Ludzie mogą wierzyć, że są tutaj aby wybijać
takt dopóki trąby nie zadmą na dzień ostateczny.
W tym momencie po spędzeniu błahego życia,
spodziewają się że Pan umieści ich w jakimś
lepszym świecie i tam też pozwoli im prowadzić
bezużyteczne i samolubne istnienie.
Nie. Prawdziwym celem życia tutaj, tam czy
gdziekolwiek jest stanie się Współpracującym
z Bogiem.
Nasze przeszłe żywoty przyniosł y doświadczenia, aby wygładzić nas w duchowym sensie. Czy ci się to podoba, czy nie,
jesteś teraz najlepszą i najwyższą duchową
istotą ze wszystkich jakimi kiedykolwiek byłeś we wcześniejszym życiu. Spójrz na siebie.
Podoba ci się to co widzisz? Dobrze. Ale jeśli
nie lubisz twarzy gapiącej się na ciebie z lustra, pamiętaj, że to odzwierciedlenie jest
twoim własnym tworem. Jesteś dzisiaj sumą
wszystkich swoich myśli, uczuć i czynów z poprzednich żywotów.
Powiedziałem kiedyś, że szczerzy ludzie
którzy przychodzą na jakieś wydarzenie ECK
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— jak wprowadzająca przemowa o naukach
Eckankar — przychodzą z powodu pewnego
niezadowolenia ze swojej wiary albo religii.
Inaczej, dlaczego chcieliby tam być?
Mogą oni być świadomi tylko częściowo
pilnej natury swego poszukiwania. Ale Dusza,
Prawdziwa Jaźń, usłyszała i tęskni za drogą
do domu.
Jest po prostu sprawą czasu zanim szukanie poszukującego zacznie się na serio — może
tydzień, miesiąc, rok, pięćdziesiąt lat, następne życie, albo później — wszystko jedno. Ale to
może być to życie, kiedy poszukujący przyznaje:
„Czuję, że żyłem wielokrotnie w przeszłości.
Być może jestem najlepszy jaki kiedykolwiek
byłem, ale chcę więcej. Dużo więcej.”
„Chcę iść do domu”
Dziecko, które nazwiemy Dorota by zachować
prywatność, urodziło się z defektem zastawki
w żołądku. Lekarze w ogóle nie wiedzieli czy
kiedyś wyrośnie z tego stanu. Przez okres całego dzieciństwa rodzice Doroty przedstawiali
ją obcym ludziom: „Nasza córka urodziła się
z defektem żołądka. Niezbyt dobrze zatrzymuje
jedzenie.”
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Negatywne komentarze tego rodzaju dokładały dodatkowy ciężar na młody wiek tego
biednego dziecka.
Któregoś dnia doszło do kryzysu. Rodzice
Doroty zauważyli, że robi się sina i natychmiast
zawieźli ją do szpitala. Dzięki szczęściu i łasce
boskiej jakoś z tego wyszła. Doktorzy przewidywali, że zoperowana zastawka w żołądku nie
spowoduje problemów w przyszłości.
Teraz starsza siostra Doroty doznawała
diabelskiej przyjemności z wyśmiewania się
z niej. Wkrótce po powrocie Doroty ze szpitala
jej siostra zaczęła awanturę. Reguły rodzinne
zabraniały starszej dziewczynce ﬁzycznie bić
się z siostrą, niemniej słowne poniewieranie
i przezywanie robiły swoje. Nie pozostawiały
one widocznych blizn. W ten szczególny dzień,
młodsza dziewczynka po prostu miała dość
poniżania i przeciwstawiła się siostrze. Zbiła
swojego dręczyciela. Rozwścieczona starsza
pobiegła naskarżyć na nią do ojca. Nie miał
on mądrości Salomona, więc wysłał Dorotę do
jej pokoju.
Dorota wychodziła z poważnego stanu
zdrowotnego, jej siostra wszczęła awanturę,
ale to ona została wydalona do swojego pokoju.
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Leżała łkając na łóżku, przygnieciona niesprawiedliwością.
„Chcę iść do domu,” szlochała. „Ja tylko chcę
iść do domu.” W duchowym sensie jej serce mówiło, „Chcę iść do domu do Boga, bo jestem
nieszczęśliwa.”
Każdy z nas jest Duszą. Śmialiśmy się kiedyś i śpiewaliśmy wysoko w niebiosach czystego
Światła i Dźwięku Boga — bawiąc się w ogrodzie.
Ale bez dyscypliny, czy też potrzeby służenia
drugim, my, (Dusze), służyliśmy tylko sobie.
Więc Bóg zesłał nas na ziemię po bogate doświadczenie życia w świecie dwoistości, by cierpieć i cieszyć się skrajnościami gorąca i zimna,
dobrobytu i nędzy, albo miłości i nienawiści.
To wszystko po to, aby nauczyć się prawdziwej
natury miłości.
To jest nasza misja. Pierwszą wielką lekcją
jest nauczyć się kochać siebie samych.
Więc kiedy mała Dorotka płakała, „Chcę
iść do domu; ja tylko chcę iść do domu,” jej błaganie miało sens duchowy. W rozpaczliwym
nieszczęściu wezbrała w niej słaba, ale nie
ugaszona pamięć kiedyś istniejącego domu
Duszy. Pamiętała, że jej prawdziwy dom nie
był na ziemi. Przechodziła jedynie tędy.
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Akceptuj życie takim, jakie ono jest
Kiedy Dorota usłyszała dźwięk własnych
słów, nagle przestała się litować nad sobą i powróciła do swej ludzkiej klatki, nieskończone
wieki — a jednak bardzo blisko — od błogości
w sercu Boga.
Jestem w domu, uświadomiła sobie.
Tym razem nie myślała o swoim niebiańskim domu, ale o ziemi. Twardej, bezlitosnej,
nieczułej ziemi.
„Tak będę w domu jak się o to postaram,”
powiedziała głośno. „Tu nigdy nie będzie lepiej. Więc otrę łzy i zaplanuję dzień, gdy będę
w odpowiednim wieku aby odejść.” Przestała
płakać. Przeniknęło ją ważne zrozumienie:
choć warunki mogą być nie najlepsze w domu,
prawdę mówiąc, są one w granicach wytrzymałości. To sugerowało potrzebę zaakceptowania
jej pozycji w życiu.
Jakie ważne zrozumienie u dziecka!
Ręka Boga
Dorota urosła, wyszła za mąż, przecierpiała
trudności które doprowadziły ją do budzącej
się dojrzałości. Utrata pierwszego syna, mał-
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żeństwo na wąskiej granicy rozpadu i inne
podobne cierpienia doprowadziły ją na skraj
beznadziejnej rezygnacji.
Pewnego dnia, przygnębiona i przybita, poszukała schronienia w kościele. Katolicyzm
był religią jej młodości. Teraz znajdowała się
na samym dnie. W kościele odprawiano modlitwy, wierni wokół cicho szeptali pacierze.
W tym momencie, pogrążona w głębinach
rozpaczy poczuła rękę otuchy zatrzymującą
się na jej ramieniu. Otworzyła szeroko oczy
ze zdumienia. Spojrzała za siebie, aby pobłogosławić dotyk tej delikatnej Duszy, ale puste
powietrze pozdrawiało jej otwarte oczy. Nikogo
tam nie było.
W pewnym sensie można powiedzieć że to
była ręka Boga poprzez postać boskiego posłańca. Sam Bóg — w ECK nie mówimy On
ani Ona — nie schodzi do ludzkiego teatru, by
poruszać się pomiędzy ludźmi w normalnym
sensie.
Jednak Boskość zsyła duchowych posłańców,
często widzianych jako anioły, święci i temu
podobni. Dorota zdała sobie z tego sprawę
natychmiast. Anioł opiekuńczy rzeczywiście
położył na niej rękę otuchy i ukojenia.
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Historia Doroty jest doskonałym przykładem jak także ty możesz doświadczyć delikatnej
podpowiedzi Ducha Świętego (ECK) żeby pomóc
ci w twej podróży do domu do Boga.
Jeszcze przed wyjściem z kościoła wiedziała,
że dar łaski dotknął ją szczególnym błogosławieństwem. Ten nadzwyczajny moment zrozumienia był zapewnieniem odwiecznej prawdy:
życie jest czymś więcej niż przypadkowym
spacerem. Otrzymała łaskę boskiej obecności.
Jako katoliczka bardziej utwierdzona w ﬁzycznej niż w mistycznej stronie życia, była zaskoczona takim objawieniem łaski. Przyszła ona
poprzez dotyk delikatnej, aczkolwiek niewidzialnej ręki.
Wieczność tutaj i teraz?
Mijały lata. Z czasem Dorota urodziła drugiego syna, którego nazwiemy Jan. Jako młody
człowiek interesował się duchowymi sprawami.
Zainteresowania Doroty były podobne, choć
trudne próby życia zostawiły za sobą otwarte
rany, które błagały o więcej czasu na leczenie.
Wciąż była ostrożna w sprawach religii.
Ale jej pojęcie o następnym duchowym kroku było niczym u dziecka. Intuicja szeptała,
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że kiedy student jest gotów, Mistrz pojawi się,
a wynikające z tego połączenie jest najbardziej
naturalne. Jakby nie było, czy nie czekała już
od lat aby odkryć następny krok do prawdy po
odczuciu ręki na swoim ramieniu w kościele
tak dawno temu? Czym byłby jeszcze jeden
miesiąc albo rok?
Jan jednak z całym entuzjazmem i niecierpliwością młodości, przybrał bardziej bezpośrednią taktykę. „Wieczność teraz!” powiedział.
Pewnego dnia czytał książkę ECK, a na
okładce z tyłu był numer telefonu. „Co czytasz?”
powiedziała Dorota. „Tu jest coś o wieczności
tutaj i teraz,” odrzekł. „Zadzwonię na ten numer i zobaczę czego mogę się dowiedzieć.”
Przyjemny radosny głos odpowiedział na
telefon. Jakiś ECKista powiedział o nadchodzącym spotkaniu, gdzie ktoś miał wyjaśnić
więcej o naukach ECK.
„Pójdę tam,” powiedział matce.
Choć nie ufała żadnej nauce religijnej oprócz
katolicyzmu, zdecydowała się towarzyszyć mu
aby upewnić się, że nikt nie wykorzysta jej dziecka. „Mamo, proszę cię,” powiedział, „nie rób
sceny.” Wyobrażał sobie jej gniewne rzucanie zarzutów wobec grupy. Zaoferował kompromis.
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„Jeśli obiecasz, że mi nie zrobisz wstydu, to
możesz ze mną pójść.”
* * *
Więc udali się tam. Pod koniec wprowadzającego spotkania o naukach ECK, mówca zwrócił się
do grupy. „Aby dać lepsze pojęcie o czym mówię,”
powiedział, „chciałbym zaprosić was wszystkich
abyście ze mną zaśpiewali HU.” Następnie bardzo cicho on i inni zaczęli śpiewać HU.
HU jest pradawnym, świętym imieniem
Boga. Możesz to śpiewać w domu. Po prostu
usiądź albo połóż się w spokojnym miejscu
i śpiewaj HU (wymawiaj „hju”). Ta stara jak
świat pieśń pozwala by Głos Boga wszedł w ciebie jako miłość, Światło albo Dźwięk [the Light
and Sound of God].
Światło i Dźwięk Boga są integralną częścią boskiej miłości znanej tylko nielicznym.
Bliźniacze ﬁlary miłości Boga, są one podstawami nauk ECK. Duchowi podróżnicy ECK faktycznie wychodzą za ich pomocą z ciała i udają
się na kosmiczne morza poprzez Podróż Duszą
[Soul Travel], jak surﬁ ngowiec pływający po
falach oceanu. Ta metoda jest bezpośrednią
drogą do znalezienia miłości, mądrości i duchowej wolności.
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* * *
Umysł Doroty podryfował w czasie, gdy
trzy lata wcześniej była na targach Odnowy.
Astrologia i wiele innych ścieżek miały tam
swoje ekspozycje.
W małym pokoju gdzie ludzie przychodzili na
medytacje stała kryształowa misa. Gospodarz
przesuwał pałeczką z gumowym końcem po
brzegu misy, wywołując wspaniały uspokajający dźwięk. To było bardzo piękne i leczące.
* * *
Więc na tym spotkaniu ECK Dorota słuchała
jak inni śpiewali HU. Ten dźwięk, ten dźwięk!
Gdzież ona słyszała go poprzednio? Nagle
zaświtało jej: to było jak kojący dźwięk na
owych targach. Pałeczka z gumowym końcem
poruszana wolno dookoła brzegu kryształowej
misy również wydawała dźwięk HU, pradawne imię Boga.
Dowiedziała się, że kaseta z Pieśnią HU dostępna była na tym spotkaniu ECK. Pełna podniecenia, kupiła ją. Zdziwiło to Jana. „Co robisz
Mamo? Nigdy nie kupujesz takich rzeczy.”
Powiedziała mu o tym samym wspaniałym
dźwięku, który raz słyszała na targach Odnowy.
Po prostu chciała usłyszeć go jeszcze raz.
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Wycieczka do Świątyni ECK
Matka i syn zostali członkami Eckankar.
Wkrótce potem została otwarta Świątynia ECK
w Chanhassen, w Minnesocie, na przedmieściu
Minneapolis. „Jedźmy do Minnesoty i zobaczmy
to miejsce,” rzekł Jan.
„Tak,” zgodziła się. „Może będziemy mieć
tam wspaniałe doświadczenie.”
W głębi serca wiedziała, że tak będzie.
Ta sposobność przebłysnęła mglistym wspomnieniem z dzieciństwa, kiedy to szlochała na
łóżku: „Chcę iść do domu. Ja tylko chcę iść do
domu.” Wtedy nie rozumiała o czym mówiła,
a teraz wiedziała jeszcze mniej.
Więc jechali samochodem ze Wschodniego
Wybrzeża posługując się dalece nieaktualną
mapą Minneapolis. Wiele zmian od czasu jej
wydania uczyniło ją prawie bezużyteczną. Gdy
dojechali do obrzeża Chanhassen, zapytali młodego sprzedawcy na stacji benzynowej o drogę
do Świątyni ECK.
„Nigdy o niej nie słyszałem,” powiedział.
Wracając na drogę, wytropili niepewną
trasę do centrum miasteczka Chanhassen,
mając pewność znalezienia Świątyni ECK
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gdzieś niedaleko. Ale sprawy skomplikował
zmierzch, który szybko ich zaskoczył. Wtem,
podczas jazdy główną ulicą ogarnęło Dorotę
odczucie déjà vu. Zahamowała samochód na
środku drogi.
„Mamo!” powiedział Jan. „Co ty robisz?”
Zastygając ze zdziwienia za kierownicą odrzekła: „Ja tu już byłam!”
Wiele lat temu powtarzający się sen przepowiedział tę wizytę w małym miasteczku,
które wydawało się być w stanie ciągłej zimy.
Za wyjątkiem krótkiego okresu nazywanego przez tubylców latem, ten opis pasuje do
Minnesoty.
W swoich snach przechodziła koło sklepu
z różnymi narzędziami i stamtąd widziała miejski zegar. Scena była zawsze ta sama. Budziła
się z uczuciem snów będących bardziej prawdziwymi niż życie na jawie. Jednak zapomniała
o tych snach aż do tego wieczoru.
„Ja tu już byłam,”powtórzyła. Powiększający
się zator na drodze za nimi zmusił ją do dalszej
jazdy. Parę minut później znaleźli Świątynię
ECK na skraju miasteczka.
Ta Świątynia ECK jest miejscem bardzo
szczególnym. Jest zewnętrznym symbolem
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świętej świątyni Boga w sercach wszystkich
ludzi. Odwiedzający świątynię często czynią
uwagi na temat obecności — bardzo wyraźnej,
kochającej, boskiej. Świątynia odzwierciedla
i wibruje Światłem i Dźwiękiem Boga i wiele
osób mówi o tym odczuciu bycia w wyjątkowym,
świętym miejscu.
Wielkie doświadczenie?
Po zaparkowaniu samochodu, matka i syn
weszli do Świątyni ECK i usiedli w sanktuarium. Dorota czekała w cichym oczekiwaniu, zastanawiając się, Kiedy będę miała to
wielkie doświadczenie? Gdy tylko powstała
ta myśl, cichy głos znikąd powiedział: „Więc,
czego byś chciała? Musisz być przejechana przez
ciężarówkę?”
Zapomniała już o déjà vu sprzed kilkunastu minut.
* * *
Ktoś zadał mi kiedyś takie pytanie: „Jak ludzie w ECK zazwyczaj znajdują prawdę?” Miał
na myśli: czy uderza ona jak bomba?
Tak, to może być doświadczenie głęboko
poruszające emocje i uczucia. Ale częściej jego
subtelność umyka ludziom. Więc przegapiają
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to. W ciągu godziny Dorota miała zdumiewające doświadczenie zlokalizowania autentycznego miasteczka z powtarzających
się snów wiele lat temu. To było owo „wielkie
doświadczenie.”
Wielcy sceptycy i wątpiący często idą najdalej na ścieżce do Boga. Ktoś może zapytać,
„Czy jest jakaś nadzieja dla mnie? Nie łapię
się na te historie o Bogu.” Nie ma problemu,
nie śpiesz się, bo wszyscy szukający muszą iść
swoim własnym krokiem.
Ale jedną prawdą którą mogę ci dać, jest słowo HU i duchowe ćwiczenia aby znaleźć Boga.
Chociaż sukces w tym zależy od ciebie. Czy możesz poświęcić kilka minut w ciągu dnia aby
otworzyć swoje serce przed Duchem Świętym?
Wykonywać duchowe ćwiczenia z miłością
i pasją? Oddać cały swój umysł i serce takiej
samodyscyplinie na kilka chwil?
Jeżeli odpowiedzią jest tak, to na pewno zrobisz postęp w swoim poszukiwaniu tajemnych
praw życia. Dzisiejsze tajemnice jutro nie będą
już tajemnicami.
Kilka dźwięków Boga
Gdy Dorota stała się członkiem Eckankar,
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dowiedziała się co znaczył brzęczący dźwięk,
który słyszała przez lata. Ten dźwięk jest tylko jednym z Dźwięków Boga. Jest podobny do
roju pszczół i ma swój początek na Eterycznym
Planie, rejonie podświadomego umysłu. Plan ten
leży poza Mentalnym Planem i jest najwyższym
w duchowo-materialnych światach. Poza nim
jest Plan Duszy [Soul Plane], pierwszy z prawdziwych duchowych światów.
Zauważyła brzęczący dźwięk z Eterycznego
Planu, ponieważ był to poziom świadomości
jaki zyskała w poprzednich żywotach. Jej następnym duchowym krokiem był Plan Duszy.
Wcześniej w tym życiu ponownie połączyła się
z Eterycznym Planem, czego dowodem był ten
brzęczący dźwięk.
Był jeszcze inny dźwięk.
Ten dźwięk był jak wysoka przeszywająca
nuta pojedynczego instrumentu muzycznego.
Choć nie ranił uszu, podnosił się wyżej, wzlatując
poza zakres ludzkiego słuchu, podnosząc ją na
nowe duchowe szczyty. Ta przeszywająca nuta?
To jeszcze inny rodzaj Głosu Boga. Wszyscy którzy słyszą takie święte dźwięki znajdują oczyszczenie ducha i błogosławieństwa Najwyższego.
Oddech prawdziwego wyzwolenia.
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Głos Boga jest Duchem Świętym w Swoich
bliźniaczych przejawach Dźwięku i Światła.
Bardziej znaczący z tych dwóch jest dla nas
Dźwięk.
Telewizja i prasa szeroko opisują światło widziane przez ludzi po doświadczeniu
bliskim śmierci. Światło jest często wcześniejszym z tych dwóch przejawów jakie się
ukazują, stąd więcej osób komentuje ten aspekt
Ducha Świętego. Dźwięk wielokrotnie przychodzi później.
Skupmy się tutaj na Dźwięku. Może on
być jak niebiański chór, wspaniała orkiestra,
albo średniowieczny śpiew gregoriański. Co
więcej, Jego echa obejmują takie wydarzenia
natury jak odległy grzmot, szelest liści, cykanie świerszczy, lekki oddech ukochanego czy
miauczenie kotka.
Dźwięk Boga podnosi cię na nowe duchowe
wysokości.
Każdy święty dźwięk odpowiada planowi,
albo subregionowi Boga, harmonizuje dokładnie z twoim duchowym poziomem. Dźwięki te,
wymieniane w wielu książkach ECK i dyskursach, są jak znaki drogowe. Dany dźwięk jest
wartościową wskazówką co do poziomu świado-

27

mości jaki osiągnąłeś w przeszłym życiu, albo
odzwierciedla twoją boską pozycję teraz.
Obecne życie jest drogocenną szansą przebudzenia się na twoje prawdziwe przeznaczenie. Ścieżka ECK jest następnym krokiem do
rozwikłania tajemnic życia.
Głos Boga
Czym są Dźwięk i Światło Boga? Jakie jest
ich znaczenie?
Światło i Dźwięk to Głos Boga, wyrażenie
miłości Boga dla nas. Stanowią one całość boskiej miłości. Razem są tym co religie nazywają
Duchem Świętym.
Mówiąc o Świetle, mówimy, „Tak, jest takie
coś jak Światło Boga. Jest tysiąc razy jaśniejsze
niż każde słońce albo może być łagodniejsze od
światła złotego księżyca.”
Światło Boga oświeca całą twoją istotę, wewnątrz i zewnątrz.
Inne Dźwięki Boga na wewnętrznych planach
mogą być jak instrumenty muzyczne, ptaki,
chóry, maszyny, ocean, świst, szemranie albo
crescendo wiatru lub wody. Może też być jak
dźwięczny radosny śmiech. Wszystko to są
święte dźwięki.
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Słowem, które pomoże otworzyć twoje serce
na miłość Boga jest HU. Jest to dawne, czczone
imię Boga.
Prawdziwa miłość w Świetle i Dźwięku
Niektórzy, słysząc jak ECKiści opowiadają o Dźwięku i Świetle Boga myślą o znanych
terminach jak łaska, wiara, albo miłość. Ale
niefrasobliwe używanie pozbawiło te słowa
ich prawdziwego znaczenia. Dźwięk i Światło
Boga są esencją Ducha Świętego, a nie opisem
Jego atrybutów takich jak łaska, wiara, lub
miłość.
One są czymś prawdziwym.
Dźwięk i Światło Boga to faktyczne Światło,
które świeci i Dźwięk który rozbrzmiewa echem
poprzez wszystkie światy. One podtrzymują
życie.
Dla wielu szukających najpierw pojawia
się Światło w jednej z Jego wielu form. Często
przychodzi Ono w stanie snu. Niektórzy widzą
To w postaci niebieskiego światła w kształcie
świecy albo kuli, jako żółte, lub różowe światło,
zielone, ﬁoletowe, albo białe światło. Białe, na
przykład, odzwierciedla czystość miłości Boga;
niebieskie pokazuje miłość Mahanty, również
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zwanego Wewnętrznym Mistrzem. Żółte jest
czysto duchową barwą. Różowe oznacza że
Światło Boga dotknęło twoich emocji albo
uczuć na poziomie astralnym.
Jaki by ten kolor nie był, jest On jednym
z wielu znaków miłości Boga dla ciebie. Jest
zapewnieniem boskiej łaski.
Jest to przemieniająca obecność dla jednostki
i dla wszystkich.
Więc co myślisz? Czy życie jest zaledwie
przypadkowym spacerem? Czy twoje życie
duchowe jest na łasce przypadku? Albo może
nasze życie jest duchową ścieżką wzdłuż linii
jakiegoś naturalnego porządku albo rytmu,
o czym dowiedziała się Dorota?
* * *
Duchowi podróżnicy ECK wędrują po kosmicznych światach. Oni odkryli swój własny dowód
życia jako podróży prowadzonej przez boską rękę
i teraz istnieją w Świetle i Dźwięku Boga. Ty też
możesz. Największy z duchowych podróżników
był kiedyś szukającym, może tak jak ty.
A co można zyskać? Pewność kierunku życia — i miłość.
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Oto duchowe ćwiczenie do wypróbowania, jeśli chcesz doświadczyć Światła
i Dźwięku Boga:
Zamknij oczy i patrz w Duchowe Oko. (Jest
między brwiami w środku czoła.) Śpiewaj HU
(jako „hjuuu”), pradawne imię Boga, jedno
z najpotężniejszych słów dla duchowego podniesienia, jakie mogę ci dać.
Gdy śpiewasz HU, wsłuchuj się w święty
Dźwięk. Może przyjść licznymi sposobami: jako
dźwięk pędzącego pociągu, śpiew ptaka, brzęczenie pszczół, łagodny ﬂet, albo nawet kojące
gitary. Przynosi radość i zadziwienie.
Święte dźwięki są twórczym działaniem Siły
Życia, ECK, gdy przemieszcza Ona atomy w niewidzialnych światach. Dźwięk sięgający twych
uszu współgra z twoim stanem świadomości.
Śpiewając HU, wyobraź sobie święty Dźwięk
Boga spływający przez ciebie kaskadami jak wodospad błyszczącej czystej wody. On oczyszcza
skazy ducha. Ten Strumień Dźwięku może też
dać ci wgląd w twoje przeszłe zachowanie, będące
korzeniem obecnego problemu dzisiaj.
Dźwięk otwiera tajemną ścieżkę do radości miłości i łaski. Odnajdziesz spokój, radość
i duchową wolność.
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Jesteś na rozdrożu. Czy spojrzysz śmiało
na Światło i Dźwięk Boga jak na najlepszego
duchowego przewodnika?
Jeśli tak, to jesteś gotów na wspaniałe i potężne nauki ECK. Oferują one najprostszą drogę do mądrości, mocy i wolności. I do miłości,
najbogatszego daru ze wszystkich.
Zacznijmy więc.
Po informację możesz bez zobowiązań skontaktować się z nami przez:
• www.eckankar.org (tylko po angielsku)
• tel. 001-952-380-2222 (USA, tylko po angielsku)
• ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen,
MN 55317-2000 USA.

32

Glosariusz
Słowa złożone KAPITALIKAMI są zdeﬁniowane w tym
słowniczku.
DUCHOWE ĆWICZENIA ECK. [wym. EK] Codzienna
praktyka pewnych technik zbliżających nas do
DŹWIĘKU I ŚWIATŁA Boga.
DUSZA. Prawdziwa Jaźń. Wewnętrzna, najbardziej
święta część każdej osoby. Dusza istnieje przed
narodzeniem ﬁzycznego ciała i żyje dalej po jego
śmierci. Jako iskra Boga, Dusza może widzieć,
wiedzieć i postrzegać wszystko. Jest Ona twórczym centrum Jej własnego świata.
DŹWIĘK I ŚWIATŁO ECK. Duch Święty. Dwa aspekty
przez które Bóg przejawia się w niższych światach. Ludzie mogą doświadczyć ich patrząc i słuchając wewnątrz siebie i przez PODRÓŻ DUSZĄ.
ECK. Siła Życia, Duch Święty, Słyszalny Prąd
Życia który podtrzymuje całe życie.
ECKANKAR . [wym. EKankar] Religia Światła
i Dźwięku Boga. Również znane jako Pradawna
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Nauka PODRÓŻY DUSZĄ. Prawdziwie duchowa religia dla współczesnego człowieka. Nauki te tworzą
ramę dla każdego do badania swoich własnych duchowych doświadczeń. Ustanowione przez Paula
Twitchella, współczesnego założyciela w 1965 r.
Słowo znaczy „Współpracujący z Bogiem.”
ECK MISTRZOWIE. Duchowi Mistrzowie, którzy
mogą asystować ludziom i ochraniać ich w ich duchowych studiach i podróżach. ECK Mistrzowie
pochodzą od długiej linii DUSZ Zrealizowanych
w Bogu, które znają odpowiedzialność jaka idzie
w parze z duchową wolnością.
HU. [wym. HJU] Najdawniejsze tajemne imię
Boga. Nucenie słowa HU uważane jest za pieśń
miłości do Boga. Można ją śpiewać głośno albo
nucić cicho dla siebie.
M AHANTA. [wym. ma-HAN-ta] Tytuł określający
najwyższy stan Świadomości Boga na ziemi, często ucieleśniony w ŻYJĄCYM ECK MISTRZU. Jest
on Żyjącym Słowem. Wyrażenie Ducha Boga
który jest zawsze z tobą.
P LANY. Poziomy istnienia, takie jak Fizyczny,
Astralny, Przyczynowy, Mentalny, Eteryczny
i Plan Duszy.
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P ODRÓŻ D USZ Ą . Rozszerzenie świadomości.
Zdolność DUSZY do wykraczania poza ﬁzyczne
ciało i podróżowania w duchowych światach
Boga. Podróż Duszą uczona jest tylko przez
ŻYJĄCEGO ECK M ISTRZA. Pomaga ludziom rozwijać się duchowo i dostarcza dowodu istnienia
Boga i życia po śmierci.
SRI. Tytuł duchowego szacunku, podobnie jak
wielebny albo pasterz, stosowany wobec tych
którzy osiągnęli Królestwo Boga. W ECKANKAR
zarezerwowany jest dla M AHANTY, ŻYJĄCEGO
ECK MISTRZA.
ŻYJĄCY ECK MISTRZ. Tytuł duchowego przewodnika ECKANKAR. Jego obowiązkiem jest prowadzenie DUSZ z powrotem do Boga. Żyjący ECK
Mistrz może asystować duchowym studentom
ﬁzycznie jako Zewnętrzny Mistrz, we śnie jako
Mistrz Snów i w duchowych światach jako
Wewnętrzny Mistrz. Sri Harold Klemp został
M AHANTĄ , Żyjącym ECK Mistrzem w 1981 r.

Więcej wyjaśnień terminów Eckankar znajdziesz
w A Cosmic Sea of Words: The ECKANKAR Lexicon
Harolda Klemp [Dostępne tylko po angielsku].
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Do dalszego czytania
i studiów
The Art of Spiritual
Dreaming
[Sztuka duchowego śnienia]

Harold Klemp
Sny są skarbem. Darem od Boga. Harold
Klemp pokazuje jak odkryć duchowe złoto snów i jak doświadczyć boskiej miłości.
Jak osiągnąć wglądy w przeszłość i przyszłość, nabierać pewności siebie i podejmować decyzje o karierze
i ﬁ nansach. Zrób to z unikalnego punktu widzenia:
rozpoznając duchową naturę swoich snów.
[Dostępne po angielsku i hiszpańsku.]

A Modern Prophet
Answers Your Key Questions
about Life
[Współczesny Prorok odpowiada na twoje
kluczowe pytania o życiu]

Harold Klemp
Pionier współczesnego zwrócenia uwagi na „codzienną duchowość” pokazuje jak doświadczać i rozumieć
miłość Boga w swoim życiu – stale, gdziekolwiek.
Jego odpowiedzi na setki pytań poprowadzą cię do
twojego własnego źródła mądrości, pokoju i głębokiej
wewnętrznej radości.
[Dostępne tylko po angielsku.]
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Jak przeszłe życia,
sny i Podróż Duszą
pomogą ci znaleźć Boga

ECKANKAR — pradawna
mądrość na dzisiaj

ECKANKAR

Czy jesteś jednym z milionów tych,
którzy słyszeli Boga mówiącego do nich
poprzez głębokie duchowe doświadczee
nie? Ta wprowadzająca książka odsłoni
ci jak Bóg przemawia do ciebie różnymi
sposobami poprzez sny, Podróż Duszą i doświadczenia
z przeszłymi żywotami. Zaczniesz rozpoznawać siebie
jako duchową istotę.
pradawna mądrość
na dzisiaj

[Dostępne w językach angielskim, czeskim, chorwackim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim, portugalskim
i włoskim.]

Nieznany nad Rzeką
Paul Twitchell
Czytający Nieznanego nad Rzeką
zaakceptują to jako testament ECKANKAR.
Poezja, autentyczna piękność i wspaniała mądrość, wyjawiane strona po stronie są tak wielkie jak święta literatura
starożytnych ras. Może to być porównane z Prorokiem Gibrana, osiemnastowieczną mistyczną poezją
Williama Blake’a czy Apokalipsą św. Jana. Ezoteryczne
dzieło podające wewnętrzną prawdę tak by wszyscy
ją rozumieli.
[Dostępna w językach chorwackim, angielskim, francuskim,
niemieckim, węgierskim, włoskim, polskim, portugalskim,
rosyjskim i hiszpańskim]
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HU: A Love Song to God
[HU: Miłosna pieśń do Boga]
Kasety lub CD audio
Naucz się jak śpiewać pradawne imię
Boga, HU (wym. hju). Ten zestaw dwóch
audiokaset jest wspaniałym wprowadzeniem do Eckankar; pomaga słuchaczom
każdej religii czy ﬁ lozoﬁcznych przekonań osiągnąć
korzyść z darów Ducha Świętego. Zawiera wyjaśnienie
HU, opowiadania jak Duch Boski działa w codziennym
życiu i podnoszące duchowo ćwiczenia.
[Po angielsku. Tłumaczenia w innych językach mogą być
dostępne lokalnie.]

Te oraz inne wydawnictwa Eckankar mogą
być dostępne lokalnie lub w księgarniach internetowych. Zadzwoń (001)-952-380-2222 [USA,
tylko po angielsku] w dni robocze 8-17 czasu centralnego. Możesz także wysłać faks do Eckankar
(001)-952-380-2295, 24 godziny. Albo napisz:
Eckankar, Att: Information, PO Box 2000,
Chanhassen, MN 55317-2000 USA.
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Może blisko ciebie istnieje
grupa dyskusyjna Eckankar
Eckankar oferuje różne lokalne i międzynarodowe zajęcia dla duchowo poszukującego. Z setkami
grup dyskusyjnych na świecie, Eckankar jest blisko
ciebie! W wielu miejscach istnieją ośrodki Eckankar
gdzie można przeglądać książki w cichym, niekrępującym otoczeniu, rozmawiać z tymi którzy podzielają zainteresowanie tą pradawną nauką i brać
udział w klasach dyskusyjnych dla początkujących
na temat zyskiwania przymiotów Duszy: mądrości,
mocy, miłości i wolności.
Na całym świecie grupy studiujące Eckankar
oferują specjalne jednodniowe lub weekendowe seminaria na temat podstawowych nauk Eckankar.
Informacje o członkostwie znajdziesz odwiedzając
internetową stronę Eckankar (www.eckankar.org).
Aby znaleźć najbliższe ciebie centrum lub grupę studiującą Eckankar, wybierz „Other Eckankar Web
Sites” by wylistować obszary posiadające strony
internetowe. Możesz także sprawdzić w książce
telefonicznej pod hasłem ECKANKAR, albo zadzwoń na numer (001) -952 -380 -2222 (USA, tylko
po angielsku); albo napisz do ECKANKAR, Att:
Information, PO Box 2000, Chanhassen,
MN 55317-2000 USA.
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Proszę o przysłanie informacji o najbliższym
centrum Eckankar lub grupie studiującej w mojej okolicy.
[Please send me information on the nearest Eckankar
center or study group in my area].

Proszę o przysłanie więcej informacji o członkostwie Eckankar i o dwunastomiesięcznych
studiach duchowych.
[Please send me more information about membership in Eckankar, which includes a twelve-month
spiritual study.]
Napisz wyraźnie, drukowanymi literami

Imię i nazwisko

[Name, ﬁrst (given), last (family)]

Ulica, Nr domu, Nr mieszkania

Kod pocztowy i miejscowość

Kraj

[Country]
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[Street, Apt.#]

[Postal Code, City]

O autorze
Harold Klemp urodził się
w Wisconsin, gdzie wzrastał
na małej farmie. Uczęszczał
do wiejskiej dwuizbowej szkółki, a następnie do religijnej
szkoły średniej z internatem
w Milwaukee, Wisconsin.
Po ukończeniu wstępnego seminarium duchownego
w Milwaukee i Fort Wayne, Indiana, pobrany
został do służby w Siłach Powietrznych USA.
Tam szkolił się jako specjalista językowy w Indiana University oraz jako operator radiowy
w Bazie Sił Powietrznych w Goodfellow, w Teksasie. Potem spędził dwa lata służby w Japonii,
gdzie po raz pierwszy zetknął się z Eckankar.
W październiku 1981 stał się duchowym
przywódcą Eckankar, Religii Światła i Dźwięku Boga. Jego pełnym tytułem jest Sri Harold
Klemp, Mahanta, Żyjący ECK Mistrz. Jako
Żyjący ECK Mistrz Harold Klemp jest odpowiedzialny za ciągłą ewolucję nauk Eckankar.
Jego misją jest pomaganie ludziom zna-
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leźć ich drogę powrotną do Boga w tym życiu.
Harold Klemp podróżuje na seminaria ECK
w Północnej Ameryce, Europie i Południowym
Pacyﬁku. Odwiedził także Afrykę i wiele krajów
na świecie, spotykając duchowo poszukujących
i dając inspirujące przemowy. Dostępnych jest
wiele kaset wideo oraz audio z jego publicznymi
przemówieniami.
Przemowy Harolda Klemp i to co pisze,
jego poczucie humoru i praktyczne podejście
do duchowości pomogły wielu ludziom na świecie znaleźć prawdę w ich życiu, a także większą
wewnętrzną wolność, mądrość i miłość.
International Who’s Who of Intellectuals,
Ninth Edition
[Międzynarodowe kto jest kim
z intelektualistów, Dziewiąte wydanie]
Przedrukowane za pozwoleniem Melrose Press Ltd.,
Cambridge, England, wyjątek z International
Who’s Who of Intellectuals, Ninth Edition,
Copyright 1992 Melrose Press Ltd.
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ECKANKAR/DUCHOWOŚĆ/INSPIRACJA

Wielcy sceptycy i wątpiący często idą najdalej
na ścieżce do Boga. Ktoś może zapytać, „Czy
jest jakaś nadzieja dla mnie? Nie łapię się na te
historie o Bogu.” Nie ma problemu, nie śpiesz się,
bo wszyscy szukający muszą iść swoim własnym
krokiem.
Ale jedną prawdą którą mogę ci dać, jest
słowo HU i duchowe ćwiczenia aby znaleźć Boga.
Chociaż sukces w tym zależy od ciebie. Czy
możesz poświęcić kilka minut w ciągu dnia aby
otworzyć swoje serce przed Duchem Świętym?
Wykonywać duchowe ćwiczenia z miłością i pasją?
Oddać wszystkie swoje myśli i serce takiej samodyscyplinie na kilka chwil?
Jeżeli odpowiedzią jest tak, to na pewno
zrobisz postęp w swoim poszukiwaniu tajemnych
praw życia. Dzisiejsze tajemnice jutro nie będą
już tajemnicami.

ECKANKAR prezentuje:

Czy życie jest
przypadkowym
spacerem?

—Harold Klemp
Czy życie jest przypadkowym spacerem?

Harold Klemp

