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Bevezetés
Az élet csak céltalan bolyongás? Van néhány elemző a piacon, aki így gondolkozik az
értéktőzsdéről. Talán ez az előitélet az élethez való
hozzállásukból következik. Ki tudja?
Mások, velem együtt, azt mondják, az élet egy
természetes rendet követ. Ez előrelátható. Míg a
történelem talán nem ismétlődik meg pontos séma
szerint, helyszínen vagy időben, a jelen gyakran rímel elmúlt eseményekre.
Mit gondolsz?
Ha erős a vágyad, hogy valami jobbat találj, egy
jobb, közvetlenebb utat Istenhez, olvass tovább.
Az igazság, amit keresel, talán itt van a kezed
ügyében.
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Az élet céltalan
bolyongás?
A postán voltam, amikor egy apa lépett
be a kislányával. A kisgyerek elkezdett
futkosni a folyosón fel-alá egy kulcsot szorongatva.
Amikor a levélszekrényemhez mentem
a levelekért, a kislány követett és intenzíven figyelte, ahogy a zárba illesztettem
a kulcsot, és kinyitottam. Úgy tűnt, teljesen elbűvölte a folyamat. Nyilvánvaló
volt, hogy több levélszekrényen kipróbálta
a kulcsát, persze sikertelenül.

A lehetőség kulcsa
Ott állt és bámulta, ahogy bezártam a
levélszekrényemet. Addigra az apja befejezte az ügyeit és indulni akart.
Felvette a kislányt és az ajtó felé menve
visszafordult és azt mondta: „Ilyen idős
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korban, ha van egy kulcsod, az egész világ
egy lakat.”
Gondolkoztam ezen, próbálva rájönni
a spirituális üzenetre. Ez a következő: az
egész világ egy nagy lehetőség, egy misztérium egy gyereknek, hogy kinyissa egy
kulccsal, hogy felfedezze, mi van ott.
Van egy ilyen kulcsod? Hogyan működik?

A válaszok keresése
Ki vagyok én? Mi vagyok én? Miért vagyok itt? Hová megyek? Mikor? És hogyan?
Kérdések, kérdések – de jó kérdések.
A válaszok keresésekor szembe kerülsz
magának az életnek és a halálnak a nagy
titkaival. Kibányászod a valódi tudást, ami
kitért a főbb vallások legismertebb tudósai
elől is.
Sőt, most is a felfedezés egy új lépcsőfokánál állsz.
Mik az ECK ősi tanításai? Mit foglalnak
magukba? Javíthatják az életedet? Jobbá
tehetnek? Ezek azok a kérdések, amiket talán megkérdezel egyszer magadtól.
Talán ma.
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Segíts emlékezni, milyen az Isten
1992 augusztusában Dél-Floridában az
András hurrikán nagymértékü pusztításában sok ember elvesztette otthonát és mindenét. Néhány ECKistát is érintett. Egy ilyen ECK-család elfogadta a menedéket egy
másik családnál, amíg megérkezika pénz a
biztosítótársaságtól, aminek a segítségével
ismét új ház után nézhetnek.
A vendéglátójuk mesélt egy történetet a
négy éves kislányukról és a nemrég született kisbabájukról. Nemsokkal azután,
hogy hazahozták az újszülöttet a kórházból, a házigazdák kislánya egy kéréssel
fordult hozzájuk. Eltölthetne pár percet
egyedül a kisbabával? Először a szülők
vonakodtak. Félve a testvérvetélkedéstől,
azon morfondíroztak, hogy talán kárt okoz
a babának. Azonban a négy éves kislány
egyre csak kérlelte őket, hogy menjenek
ki a gyermekszobából, és hagyják egyedül
maradni az újszülöttel.
A szülők megengedték, de csak miután
felcsavarták a babakövető szerkezet hangerösségét.

9

(Bízz Istenben, de kapcsold be a babakövetőt.)
A másik szobában hallgatóztak, felkészülve arra, hogy átrohanjanak, ha szükséges. A zaklatott sírás helyett lányuk lágy
hangját hallották, ahogy a babához beszélt.
A szavai olyanok voltak mint egy imádság.
– Baba – mondta –, segíts nekem emlékezni, milyen az Isten. Kezdem elfelejteni.
Valójában sok gyerek emlékszik arra,
milyen az Isten – legalábbis míg óvodába,
vagy iskolába nem mennek, három, négy
vagy öt éves korukig. Akkor az emlék kezd
halványulni. Kiváló iskolai tanárok természetesen arra tanítják őket, hogy a társadalom felelős tagjai legyenek. Mégis ugyanakkor elvész egy felbecsülhetetlen értékű
ajándék – Isten gyermeki megértése.

Egyenes válaszok
Bármilyen vallást vagy hitet választottál, fontos ennél az állomásnál Istenhez
való utazásodon. Ezért kapaszkodsz belé.
Vallásod vagy hited értékes és fontos részed, mert visszatükrözi minden tapasztalatodat az elmúlt életekből.
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Spirituális örökségünk sokkal gazdagabb,
mint amit egy egyszeri élet valaha is produkálni tudna. Ez a valódi oka annak, hogy
sokan egy különleges képességgel vagy tehetséggel lépnek be ebbe az életbe anélkül,
hogy szükséges lenne megtanulniuk. Sőt,
néhány gyerek olyan idegen nyelv ismeretével reinkarnálódik, amivel a testvére nem.
Lehet, hogy azok a szülők, akik a reinkarnációt ostobaságnak tartják, egyszerűen csak
visszautasítanak ilyen képességet egy legyintéssel, „Ó, hát biztos, hogy nem tőlünk
van”, és nem törődnek vele.
Sejtelmük sincs róla, honnan és hogyan
szerzett a gyerek ilyen képességet.

A spirituális törvények tanulása
Akármikor ránézek egy gyerekre, egy kis
felnőttet látok. A makkból hatalmas tölgyfa
nőhet. Nem kisérelsz meg leereszkedően
beszélni a gyerekekhez, ha rájössz, hogy
egy régebbi időböl és helyről visszatérő
Lelkek. Szükségük van a spirituális utazásuk mai pillérére is, ugyanúgy, ahogy
neked és nekem.
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Néha azért reinkarnálódnak, hogy a
félelem és erő kardját forgassák, máskor
azért jönnek, hogy a Szeretet Törvényét
demonstrálják.
Egy három, négy vagy öt éves gyerek már
egyedi személyiség, talán társaság-, vagy
kalandszerető. Azonban nyolctól tíz éves
korára a gyerek esetleg hirtelen szégyenlős
és tartózkodó lesz. Ennek fényében nem
mondanád, hogy ez ugyanaz a gyerek.
Egy kisgyerek gyakran emlékszik vissza
távoli múltra és talán beszél is róla.
Egy jó kérdés megkérdezni egy két-négy
éves gyereket, a következő: mit csináltál,
amikor nagy voltál? Lehet, hogy meglepetésedre a gyerek közönyösen leír egy elmúlt életet teljes részletességgel. Hidd el,
amit mond.
Amikor az emberek elhagyják ezt a fizikai
életet, felemelkednek a következő mennyországba, az asztrál síkra. Néhányan előremennek egy magasabb síkra, a második
vagy harmadik mennyországba. A második a kauzális sík. Szent Pál a harmadik
mennyországról beszélt. Ez az egyike azoknak a régióknak a felső világokban, ahová
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a Lélek pihenni megy, megtanulni a spirituális törvények különböző aspektusát –
beleértve a Szeretet Törvényét.
Az ECK könyvei részletesen bemutatják
ezeket a síkokat és törvényeket.

Hogyan lépnek be a gyerekek
egy új életbe
Egy rövid vagy hosszú pihenő után a magasabb világokban, visszatérünk a földre,
mint kisbabák. A test valamiféle új börtön.
A Léleknek ez az elszigetelése a reinkarnáció legnehezebb része. Az előző fizikai inkarnációban egy individuum talán egy jól
karban tartott és funkcionáló testű felnőtt
volt. Most kisbabaujjakkal, megpróbálja
felvenni a dolgokat, de a kisérlet nem sikerül. A szemek küzdenek, hogy egy homályos világra fókuszáljanak és hogy azt
megértsék, de bizonyos ideig a látvány feketefehér árnyékmaszat marad. Hónapok
telnek el, mire a színek érzékelése derengeni kezd. A gyermek elméje kis lépésekben fejlődik, hősiesen, hatást gyakorolva
az agyra, hogy mindent összeillesszen.
A valóságban az elme utasítja az agyat,
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„OK, most rendezd el a fénysugarakat és
csinálj rendet a káoszból.”
Természetesen, mint a mi valódi, örök
énünk – a Lélek – az emberi elmén túl létezünk. A Lélek emelkedett magasságaiból
menetparancsokat villantunk fel az elmének, amik utasítások láncolatán keresztül
jutnak el a fizikai agyhoz a végrehajtásra.
És az akarat így fejlődik. Eképpen mozdulunk és működünk. Növekszünk.
Egy idő múlva a kisbaba felismeri az
anyukát és apukát, a bizonytalan formákat
kezdi nyilvántartásba venni, mint valódi
tárgyakat. Tudja, mikor készítik a tejesüveget, és így tovább. A baba így tanulja meg
kategorizálni és fájlba gyűjteni a dolgokat.
Növekvő képessége helyére tenni a dolgokat, csökkenti a gyermek félelmét, sokkal kényelmesebb hellyé téve a világot.
***
Egy anya megfigyelte, hogy kisgyereke
hogyan jellemezte a dolgokat, és hogyan
kategorizálta. Tíz hónapos korában kezdett
bizonyos hangokat utánozni. Valamikor
később az anya észrevette, hogy minden al-
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kalommal, amikor víz vagy szökőkút mellett mentek el, azt szokta mondani, hogy
„Mé.”
Egyik nap kitalálta, hogy miért.
Arra tanította, hogy pohárból igyon vizet. Minden korty után megkérdezte tőle,
„Még?” A gyerek jellemezte a vizesközeget
a pohárban, de rosszul azonosította. Azt
gondolta, az a neve, hogy „még”. Így minden alkalommal, amikor vizet látott, megpróbálta megnevezni.
A gyerek lépésenként tanul. Először a
napirendjén van az alapvető dolgok neve
– hogyan azonosítsa a konkrét tárgyakat a
körülötte lévö világban.

Hogyan tegyek szert Isten
szeretetére?
Egy idő elteltével a gyerekek elsajátítják
az árnyaltabb megkülönböztetést a másokkal való érintkezésben. Ha olyan szerencséjük van, hogy szerető szülei vannak, hamar
rájönnek, hogy ugyanúgy ahogy az ember
szeretetet kap, ezt adnia is kell. A szeretet
olyan, mint a víz, amelyből csak egy bizonyos mennyiség fér a pohárba. Mielőtt több
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menne bele, előtte ki kell belőle önteni. Így
ha valaki nem ad állandóan szeretetet, a
„mé” nem jut be.
Az emberek gyakran morfondíroznak,
Hogyan tegyek szert Isten szeretetére? Több
jut belőle neked, ha a sajátodat adod másoknak.

Spirituális iskola
Alapjában véve a föld egy spirituális iskola. Isten tervezte és hozta létre, megengedve mindannyiunknak, minden Léleknek
a földön, hogy többet tanuljon arról, hogyan
váljunk Istenhez hasonlóvá – hogy jobban
hasonlítsunk Istenre.
Minden célod, neked, nekem, és mindenki másnak az, hogyan váljunk jobban
Istenhez hasonlóvá. Ez a mi küldetésünk,
vagy célunk itt. Ez a kulcs a boldogsághoz.
Az emberek talán azt hiszik, azért vannak itt, hogy számolják az időt, amíg a harsonák meg nem szólalnak az utolsó napon.
Akkor befejezve egy könnyed életet, azt
várják az Úrtól, hogy vigye őket egy jobb
világba, hogy ott is hagyja őket belekezdeni
egy haszontalan és önközpontú létezésbe.
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Nem. Az élet igazi célja itt, ott, vagy bárhol, Isten munkatársává válni.
Elmúlt életeink olyan tapasztalatokat
hoztak, amik spirituális úton csiszoltak
bennünket. Kedveled vagy sem, most vagy
a legjobb és a legspirituálisabb lény, mint
valaha is voltál bármelyik korábbi életedben. Vess egy pillantást magadra. Tetszik,
amit látsz? Jó. Azonban, ha nem szereted az
arcot, ami a tükörből visszabámul, tartsd
észben, hogy ez annak a visszatükröződése,
amit saját magad hoztál létre. Ma az
összegzése vagy mindannak, amit elmúlt
életeidben gondoltál, éreztél, cselekedtél.
Egyszer azt mondtam, hogy azok az
őszinte emberek, akik az ECK-eseményeket látogatják – mint például egy bemutatkozó beszélgetést az Eckankar-tanításokról – azért jönnek, mert nincsenek
megelégedve a hitükkel vagy a vallásukkal. Másképp miért lennének ott?
Mégis, talán csak részben vannak a keresés sürgető természetének tudatában.
Azonban a Lélek, a valódi énünk, tud az
otthonról és sóvárog hazamenni.
Egyszerűen csak idő kérdése, mikor
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kezdi meg a kereső komolyan a keresést –
talán egy hét, egy hónap, egy év, ötven év
múlva, a következő életében vagy később
– nem számít. Mégis, lehet, hogy ez az az
élet, amikor a kereső felismeri: „Érzem,
hogy sokszor éltem már a múltban. Lehet,
hogy azok közül, aki valaha is voltam, most
vagyok a legjobb, de többet akarok. Sokkal
többet.”

„Haza akarok menni”
Egy gyerek, akit Debrának hívunk, hogy ne
sértsük meg a magánéletét, gyomorbillentyűzavarral született. Az orvosok nem tudták,
hogy ki fog-e nőni ebből az állapotból. Debrát
egész gyerekkorában a szülei így mutatták
be az idegeneknek: „A lányunk gyomorproblémával született, nem tudja jól benttartani az ételt.”
Ennek a szegény gyereknek a fiatalságát még külön is nehezítették ezek a negatív megjegyzések.
Egyik nap a probléma krízist okozott.
Debra szülei megkékülve találták őt, és
rohantak vele a kórházba. Szerencsére és
isteni kegyelemből, meggyógyult. Az orvo-
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sok, akik kezelték őt, azt mondták, hogy
a gyomorbillentyű, amit rögzítettek, a
jövőben nem fog problémát okozni.
Na most, Debra nővére ördögi élvezetét
lelte a csúfolásában. Nem sokkal azután,
hogy Debra visszatért a kórházból, a növére
belekötött. A családi szabályok visszatartották az idősebb lányt attól, hogy megverje
fizikailag a fiatalabbikat, a szóban való
bántalmazásnak és a kicsúfolásnak azonban ugyanaz volt a hatása. Az nem hagy
látható nyomokat. Azon a bizonyos napon
a fiatalabbik lány már belefáradt a zaklatásba és a nővére ellen fordult. Elpáholta
gyötrőjét. Az idősebbik megbotránkozva
elrohant és megmondta az apjának. Mivel
az apának nem volt meg Salamon bölcsessége, a szobájába küldte Debrát.
Debra felépülőben volt egy komoly betegségből, a nővére kezdeményezte a harcot, de
őt száműzték a szobájába. Sírva feküdt az
ágyán, letörve az igazságtalanságtól.
„Haza akarok menni”– sírta. „Én csak
haza akarok menni.” Spirituális értelemben a szíve azt mondta: „Haza akarok menni Istenhez a boldogtalanságom miatt.”
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Közülünk mindenki Lélek. Valaha nevettünk és énekeltünk Isten tiszta Fényének és Hangjának magasabb menyországaiban – és játszottunk a parkban. Azonban,
mert nem volt önfegyelmünk vagy nem
éreztük annak a szükségét, hogy másokat
szolgáljunk, mi, (Lelkek) szolgáltuk önmagunkat. Így Isten leküldött bennünket a
földre a dualitás világának tapasztalatokban gazdag életét élni, szenvedni és élvezni
a szélsőségeket, mint a meleget és hideget,
gazdagságot és szegénységet, vagy szeretetet és gyűlöletet. Mindez azért volt, hogy
megtanuljuk a szeretet igazi természetét.
Ez a mi küldetésünk. Az első nagy lecke
megtanulni önmagunkat szeretni.
Tehát, amikor a fiatal Debra sírt, „Haza
akarok menni; én csak haza akarok menni”, kérése spirituális igényböl jött. Nyomorúságában a Lélek valamikori otthonának gyenge, de nem teljesen elhalványult
emléke ömlött át rajta. Emlékezett rá,
hogy az ő valódi otthona nem a földön volt.
Csak átutazó utas volt itt.
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Elfogadni az életet
olyannak, amilyen
Amint Debra meghallotta saját szavainak a hangját, kizökkent az önsajnálatból
és visszatért emberi kalitkájába, ami időtlen korszakok távolságában van – és mégsem messzebre, mint szívének egy dobbanására – a boldogságtól Isten szívében.
Otthon vagyok, jött rá.
Ezúttal nem a mennyországbeli otthonára gondolt, hanem a földire. A kemény,
könyörtelen, vele nem törődő földre.
„Annyira vagyok otthon, amennyire csak
lehetek – mondta hangosan. – Itt nem lesz
jobb. Talán jobb lenne letörölni a könnyeimet és tervezni a napot, amikor elég idős
leszek ahhoz, hogy elmenjek innen.” Akkor
abbahagyta a sírást. Egy kulcsfelismerés
lopózott belé: a körülmények esetleg botladoznak otthon, de igazából az elviselhetőség
határain belül voltak. Ez azt ajánlotta neki,
hogy szükséges elfogadnia az életben betöltött helyét.
Milyen fontos felismerés ez egy gyermektől!
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Isten keze
Debra felnőtt, férjhez ment, elviselte
a nehézségeket, ami éretté tette. Elveszítette az elsőszülött fiát, a házassága közel
került a felbomláshoz, és más, ehhez hasonló szenvedés a reménytelen elhagyatottság szélére sodorta.
Egyik nap leverten és csüggedten, a
templomban keresett menedéket. Fiatalságának hite a katolicizmus volt. Mélyponton volt. A templomban litániát tartottak,
és a hívők körülötte halkan imáikat mormolták. Abban a pillanatban elmerülve a
mélységes kétségbeesésben, egy megnyugtató kezet érzett a vállán. Meglepődve nyitotta fel a szemeit. Hátra pillantott, hogy
megáldja annak a gyengéd Léleknek az
érintését, de tágra nyitott szemei csak az
üres levegővel találkoztak. Senki sem állt
a közelében.
Mondhatnád, hogy Isten keze volt, egy
isteni hírnök megszemélyesítésén keresztül. Isten maga – az ECK-ben mi sosem
mondjuk, hogy Isten nőnemű vagy hímnemű – nem ereszkedik le az emberi színház-
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ba, hogy szokásos módon az emberek közt
mozogjon.
Mégis, az Istenség spirituális hírnököket küld, akiket mi mint angyalokat,
szenteket és hasonlókat vesszünk észre.
Valójában egy őrangyal érintette meg,
hogy megerősítse és megnyugtassa.
Debra története egy gyönyörű példája
annak, ahogy te is megtapasztalhatod a
Szent Szellem (ECK) gyengéd bíztatását,
hogy segítsen az utadon hazafelé Istenhez.
Tudta, még mielőtt elhagyta volna a
templomot, hogy a kegyelem ajándékát
kapta egy különleges áldással. A ráébredésnek ez a különleges pillanata egy ősi igazság megerősítése volt: az élet több, mint
céltalan bolyongás. Egy isteni jelenlét részesítette kegyelmében. Katolikus lévén
inkább állt az élet fizikai, mint a misztikus
oldalán, meglepődve fogadta az ilyen fajta
kegyelem észlelését. Egy gyengéd, ámbár
láthatatlan kéz érintéseként jött.

23

Örökkévalóság itt és most?
Évek teltek el. Debra szült egy második fiút, akit mi most nevezzünk Jimnek. Felnőve, érdeklődést mutatott a spirituális dolgok iránt. Debra is, de az élet
megpróbáltatásai csúnya sebeket hagytak
rajta, amik több időt igényeltek a gyógyulásra. Még mindig óvatosan viselkedett
a vallást illetően.
Mégis, elképzelése a következő spirituális lépésről gyerekes volt. Intuíciója azt
súgta neki, hogy amikor egy tanuló készen áll, a Mester megjelenik, és az ebből
kialakuló kapcsolat a legtermészetesebb.
Mindezek után nem várt még éveket, hogy
végre felfedezze a következő lépést az igazság felé, miután érezte a kezet a vállán a
templomban olyan sok évvel ezelőtt? Mit
számít még egy hónap vagy év?
Akárhogy is, Jim az ifjúság minden
türelmetlenségével és túláradásával, sokkal egyenesebb irányt vett. „Örökkévalóságot most!”– mondta.
Egyik nap egy ECK-könyvet olvasott,
aminek a hátsó borítóján egy telefonszá-
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mot tüntettek fel.
– Mit olvasol? – kérdezte Debra.
– Van benne valami az örökkévalóságról,
itt és most – válaszolta a fiú. – Felhívom a
számot és meglátom mire megyek vele.
Egy kellemes, vidám hang volt a vonalban. Egy ECKista beszélt egy közeledő
találkozóról, ahol valaki többet is tudna
magyarázni az ECK-tanításokról.
„Elmegyek”– mondta az anyjának.
Bár a katolicizmuson kívül minden más
vallást gyanúsnak talált, az anya mégis elhatározta, hogy csatlakozik a fiához, hogy
megbizonyosodjon róla, senki sem fogja kihasznáni az ő kisbabáját. „Kérlek anya –
mondta –, ne hisztizz.” Jim el tudta képzelni, hogy anyja kirobbanó dühhel vádolja a
csoportot. Felajánlott egy egyezséget.
„Ha megigéred, hogy nem hozol zavarba, esetleg eljöhetsz.”
***
Így elmentek. Az ECK-tanítások bemutatkozó találkozásának vége felé, egy
előadó így szólt a csoporthoz: „Hogy jobban eltudjátok képzelni, miről beszélek”
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– mondta –, meg szeretnélek hívni benneteket, hogy énekekeljétek a HU-t velem
együtt.” Ezután nagyon lágyan, ő és a többiek elkezdték énekelni a HU-t.
A HU Isten egyik ősi, szent neve. Énekelheted otthon is. Egyszerűen csak ülj le
vagy feküdj le egy csendes helyre és énekeld a HU-t (kiejtve: Hjú). Ez a nagyon régi
ének beengedi Isten Szavát, mint a szeretetet, Fényt és Hangot.
Isten Fénye és Hangja, az isteni szeretet nélkülözhetetlen részei kevesek által
ismert. Isten szeretetének ez a két pillére
az ECK-tanítások tartóoszlopai. Valójában
az ECK spirituális utazói ezek segítségével
hagyják el a testet és jutnak el a kozmikus
tengerekhez a Lélekutazás segítségével,
mint ahogy egy szörfölő lovagolja meg az
óceán hullámait. Ez a módszer közvetlen
út, hogy szeretetet, bölcsességet és spirituális szabadságot találjunk.
***
Debrának eszébe jutott egy három évvel
korábbi Reneszánsz-vásár. Az asztrológia
és sok más út kiállítása.
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Egy kis szobában, ahová az emberek
meditálni jöttek, állt egy kristálytál. Az
előadó egy gumisvégű pálcával simított végig a szélén, ami gyönyörűséges, megnyugtató hangot adott. A legszebb és leggyógyítóbb hangot.
***
Tehát ezen az ECK-találkozón Debra
hallgatta a többieket, ahogy a HU-t énekelték. Ez a hang, ez a hang! Hol hallotta
már ezt? Hirtelen rájött: ez olyan, mint az a
megnyugtató hang a vásáron. A gumisvégű
pálca, ahogy lassan körbehaladt a kristálytál szélén, szintén a HU, Isten ősi neve
hangzásának megfelelő hangot adta.
Megtudta, hogy az ECK-találkozón kapható audiokazetta a HU-énekkel. Izgalommal telve vásárolt egyet. Ez meglepte Jimet. „Mit csinálsz anya? Sosem vásárolsz
ilyen fajta dolgokat.”
Mesélt neki arról, hogy ugyanezt a
gyönyörű hangot hallotta egyszer a Reneszánsz-vásáron. Egyszerűen csak hallani akarta mégegyszer.
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Egy utazás az ECK-Templomba
Anya és fia Eckankar-tagok lettek. Ezután hamarosan megnyílt az ECK-Templom
Chanhassenben, Minnesotában, egy Minneapolis-i külvárosban.
– Utazzunk el Minnesotába és nézzük
meg azt a helyet – mondta Jim.
– Jó – értett egyet vele az anya. – Talán
lesz egy nagyszerű tapasztalatunk ott.
Szívében tudta, hogy így lesz.
Ez az esemény felvillantott benne egy
halvány emléket a gyerekkorából, amikor
az ágyán zokogott: „Haza akarok menni.
Én csak haza akarok menni.” Nem értette,
mit értett ezen akkor, és most még kevésbé.
Tehát elautóztak, felszerelkezve Minneapolis egy szörnyen szakadt, régi térképével. Olyan sok volt a változás a térkép nyomtatásának évéhez képest, hogy
használhatatlan volt. Chanhassen külső
kerületeit elérve megkérdeztek egy fiatal
üzemanyagkút-kezelőt, merre van az ECKTemplom.
„Sosem hallottam róla” – mondta a fiatalember.
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Ismét az úton, egy bizonytalan vonalon haladtak Chanhassen központja felé,
biztosak voltak abban, hogy megtalálják
az ECK-Templomot a közelben. Azonban,
hogy a dolgok bonyolultabbak legyenek,
már szürkület lepte meg őket. Akkor,
ahogy haladtak lefelé a főúton, Debrát egy
déjà-vu érzése töltötte el. Megállt az utca
közepén.
– Anya! – mondta Jim. – Mit csinálsz?
Csodálkozástól megmerevedve a kormány mögött válaszolta:
– Én már voltam itt ezelőtt!
Évekkel azelőtt egy ismétlődő álom
előre megjósolta ezt a látogatást egy kisvárosba, ahol úgy tűnt, mintha egész évben
tél lenne. Kivéve egy rövid időszakot, amit
a helybeliek nyárnak neveznek, ez a leírás
illik Minnesotára.
Álmában egy edényüzletben járt, ahonnan láthatta a toronyórát. A helyszín
mindig ugyanaz volt. Úgy ébredt ebből az
álomból, hogy valóságosabbnak érezte az
ébrenlétnél. Mégis elfelejtette egészen eddig az estéig.
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„Már voltam itt ezelőtt” – ismételte. A
mögötte feltorlódó forgalom arra kényszerítette, hogy tovább menjen. Percekkel
később megtalálták az ECK-Templomot,
közel a város széléhez.
Ez az ECK-Templom egy nagyon különleges hely. A külső szimbóluma Isten szent
templomának minden ember szívében. A
látogatók gyakran tesznek megjegyzést –
egy nagyon határozott, szerető, isteni jelenlétre. A templom visszatükrözi és együtt
rezonál Isten Fényével és Hangjával, és
sok ember említi ezt az érzetet, hogy egy
egyedi, szent helyen van.

A nagyszerű tapasztalat?
Leparkolva a kocsit anya és fia belépett
az ECK-Templomba, és helyet foglaltak a
szentélyben. Debra csendes várakozással ült
azon gondolkozva, Mikor lesz egy nagyszerű
tapasztalatom? Ahogy ez a gondolat támadt
benne, egy lágy hang szólalt meg valahonnan: „Hát mit akarsz? Arra van szükséged,
hogy egy teherautó elüssön téged?”
Már elfelejtette a déjà-vu érzését percekkel azelőtt.

30

***
Valaki egyszer megkérdezte tőlem: „Általában hogyan találják meg az emberek
az igazságot az ECK-ben?” Azt értette ez
alatt, hogy: beüt, mint egy bomba?
Igen, lehet olyan tapasztalat, ami mélyen felkavarja az ember érzelmeit és érzéseit. Mégis sokkal gyakrabban a tapasztalat finomságát nem érzékelik. Ezért nem
veszik észre. Egy órán belül Debrának
volt egy csodálatos tapasztalata, amikor
rátalált egy valóságos városra egy évekkel
azelőtti ismétlődő álom alapján. Ez volt a
„nagyszerű tapasztalat.”
Gyakran a legnagyobb szkeptikusok és
kételkedők jutnak a legmesszebre az Istenhez vezető ösvényen. Valaki kérdezhetné.
„Van remény a számomra? Nem veszem be
ezt az Isten-dolgot.” Semmi probléma, ne
siesd el a dolgot, minden keresőnek a saját
sebességével kell haladnia.
Azonban adhatok neked egy igazságot, a
HU szót, és spirituális gyakorlatokat, hogy
megtalálhasd Istent. Mégis, a siker rajtad múlik. Van pár perced naponta, hogy
megnyisd a szívedet a Szent Szellemnek?
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Hogy a spirituális gyakorlatokat szeretettel és szenvedéllyel végezd? Hogy elmédet
és szívedet teljesen átadd egy pár percre
egy ilyen önfegyelemnek?
Ha a válasz igen, biztosan fogsz előrehaladni a titkos élettörvények kutatásában. A ma misztériumai holnapra megszűnnek misztériumoknak lenni.

Isten néhány hangja
Miután Debra Eckankar-tag lett, megtudta a jelentését annak a zümmögő hangnak, amit évek óta hallott. Ez a hang nem
más mint Isten Hangjainak egy másik formája. Olyan, mint egy méhrajé és az éteri
síkról ered, a tudatalatti régiójából. Ez a
sík a mentál sík fölött fekszik és a legmagasabbika a spirituális-materiális világoknak. Ezen túl van a Lelki sík, az első sík a
valóban spirituális világokban.
Azért hallotta ezt a zümmögő hangot az éteri síkról, mert ezt a tudatossági
szintet szerezte meg az elmúlt életeiben.
A következő spirituális lépése a Lelki sík
volt. Ebben az életében már korán visszakapcsolódott az éteri síkhoz, ahogy azt a
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zümmögő hang is mutatta.
Volt más hang is.
Olyan volt, mint egy egyedülálló zenei
hangszer magas, átható hangja. Bár nem
sértette a fület, magasabbra emelkedett,
az emberi halláshatáron túl szárnyalt, felemelve őt új spirituális csúcsokra. Ez az
átható hang? Még egy másik fajtája Isten
Hangjának. Mindenkinek, aki ilyen isteni
hangokat hall, megtisztul a Lelke és megkapja az áldást a Legmagasabbtól. Az igazi
szabadság leheletét.
Az Isten Hangja a Szent Szellem két manifesztációja: a Fény és a Hang. Számunkra a Hang a jelentősebb a kettő közül.
A TV és a sajtó széles körben rendszeresen tájékoztatnak a fényről, amiről az emberek gyakran beszámolnak a halálközeli
élmények után. A Fény gyakran korábban
tűnik fel a két manifesztáció közül, így több
ember teszi szóvá a Szent Szellemnek ezt
az aspektusát. A Hang sokszor később jön.
Itt a Hangra összpontosítunk. Talán olyan, mint egy mennyei kórus, egy nagyszerű
zenekar, vagy talán mint a középkori Gregorián-ének. Mégegyszer, a visszhangjai
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a természet olyan megnyilvánulásait foglalják magukba, mint a távoli vihart, a falevelek susogását, egy szerelmes lágy lélegzését vagy egy kismacska nyávogását.
Isten Hangja új spirituális magasságokba emel.
Minden szent hang megfelel Isten
egy síkjának vagy alrégiójának, egybeolvadva pontos spirituális szinteddel. Ezek
a hangok, amelyeket sok ECK-könyv és
tanfolyami anyag felsorol olyanok, mint
jelzőtáblák. Egy adott hang értékes kulcs
ahhoz a tudatszinthez, amit elértél az elmúlt életben vagy visszatükrözi a te mostani isteni állomásodat.
Ez az életed egy jó lehetőség újra ráébredni az igazi végzetedre. Az ECK ösvénye
a következő ugrás az élet titkainak megfejtéséhez.

Isten Hangja
Mi Isten Hangja és Fénye? Mit jelentenek?
A Fény és a Hang Isten Hangja, Isten szeretetének a kifejeződése irántunk. Magukba
foglalják Isten teljes szeretetét. Együttesen
az, amit a vallás Szent Szellemnek hív.
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A Fényről beszélve mondjuk: „Igen, van
olyan dolog, mint Isten Fénye. Ezerszer
fénylőbb, mint bármelyik nap vagy talán lágyabb, mint a hold aranyló fénye.”
Isten Fénye megvilágítja az egész lényedet, kint és bent.
Isten más Hangjai a belső síkokon talán
olyanok, mint a hangszerek, madarak,
kórusok, gépek, az óceán, éles síphangok,
a víz vagy a szél mormolása vagy fokozatos
erősödése. Talán egy örömteli nevetés csengése. Mindezek szent hangok.
Egy szó, ami megnyitja szívedet Isten szeretetének, a HU. Ez Istennek egy régi, tisztelt neve.

Valódi szeretet a
Fényben és a Hangban
Néhányan, akik ECKistákat hallanak
beszélni Isten Hangjáról és Fényéről, hasonló fogalmakra gondolnak, mint kegyelem, hit vagy szeretet. Azonban ezeknek
a szavaknak a gondatlan használata elrabolta igazi jelentésüket. Isten Hangja és
Fénye tulajdonságainak a leírása helyett
mint a kegyelem, hit vagy szeretet, a Szent
Szellem lényege.
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Isten Hangja és Fénye valóságos dolgok.
Isten Hangja és Fénye valóban Fény, ami
ragyog, és Hang, ami visszhangzik minden
világban. Ők tartják fönt az életet.
Sok keresőnek a Fény jelenik meg először
a sokféle formájának egyikében. Gyakran
álomállapotban jön. Néhányan egy gyertya vagy földgömb kék formájában, vagy
sárga, rózsaszín, zöld, lila vagy fehér fényként látják. A fehér például visszatükrözi
Isten szeretetének tisztaságát; a kék a
Mahanta, vagy Belső Mester szeretetét
mutatja. A sárga tiszta spirituális szín. A
rózsaszín annak a jele, hogy Isten Fénye
megérinti érzelmeidet vagy érzéseidet az
asztrális síkon.
Bármilyen is a szín, egyike Isten szeretetének sok jeléből irántad. Az isteni áldás
megerősítése.
Egy átalakító jelenlét az egyén és mindenki számára.
Szóval, mit gondolsz? Az élet céltalan bolyongás? Spirituális életed ki van szolgáltatva a véletlennek? Vagy a spirituális életünk
valamilyen természetes rendbe vagy ritmusba sorjázik, ahogy Debra kitalálta?
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***
Az ECK spirituális utazói bolyonganak
a kozmikus világokban. Felfedezték saját
bizonyítékukat, hogy az élet egy isteni kéz
által vezetett utazás, és most Isten Hangjában és Fényében élnek. Talán te is felfedezed ezt. A spirituális utazók legnagyobbjai is keresők voltak valaha, talán, mint te.
És mit nyerhetsz vele? Bizonyságot az
élet irányáról – és szeretetet.
______________________________
Itt egy spirituális gyakorlat, hogy
kipróbáld, ha meg akarod tapasztalni Isten Fényét és Hangját:
Csukd be a szemed és nézz a spirituális
szemedbe. (A szemöldökeid között van, a
homlokod közepén.) Énekeld a HU-t (kiejtve: „hjú”), Isten egyik ősi nevét, egyikét
a legerőteljesebb szavaknak, amit a spirituális felemelkedéshez adhatok neked.
Ahogy a HU-t énekeled, figyelj egy szent
Hangra. Bármilyen alakban jöhet: mint egy
zakatoló vonat, egy éneklő madár, méhdöngicsélés, lágy furulyahang, sőt még megnyugtató gitárzene is lehet. Csodát és örömöt hoz.
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A szent hangok az Életerő, az ECK
kreatív cselekedete, ahogy atomokat hoz
mozgásba a láthatatlan világokban. A
Hang, hogy elérje a füledet a tudatállapotoddal rezonál együtt.
Míg a HU-t énekeled, képzeld el, ahogy
Isten szent Hangja rád zuhan, mint csillogó, tiszta vízesés. Kitisztítja a Lélek szépségfoltjait. Ez a Hangáramlat esetleg betekintést nyújt elmúlt viselkedésedbe, ami
ma a jelenlegi problémád gyökere.
A Hang megnyit egy titkos ösvényt a
szeretet és kegyelem élvezéséhez. Békét,
örömöt és spirituális szabadságot találsz.
______________________________
Válaszút előtt állsz. Vetsz-e egy bátor
pillantást Isten Fényére és Hangjára, mint
végső spirituális vezetődre?
Ha igen, akkor készen állsz az ECK
gyönyörű és erőteljes tanításaira. A legközvetlenebb utat kínálják a bölcsességhez,
erőhöz, és szabadsághoz. És a szeretethez, a
leggazdagabb ajándékhoz, mindenek között.
Induljunk.

38

Ingyenes információért minden kötelezettség nélkül, a következő címre fordulhatsz:
• www.Eckankar.org
• 1-800-LOVE GOD (Csak angol
nyelven az USA.-ban és Kanadában)
• ECKANKAR, PO Box 2000,
Chanhassen, MN 55317-2000 USA.
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Szójegyzék
A kisméretű nagybetűkkel szedett szavak
magyarázatát máshol találod a szószedetben.
ECK. EHK Az Életerő, a Szent Szellem
vagy Hallható Életfolyam, amely az egész
életet fenntartja.
Eckankar. EHK-ahn-kahr Isten Fényének és Hangjának vallása. A Lélekutazás
Ősi Tudományaként is említik. A tanítások bárki számára keretet biztosítanak saját spirituális tapasztalataik felfedezéséhez. 1965-ben hozta létre Paul
Twitchell, a modern-kori alapító. A szó
jelentése „Isten munkatársa”.
Az ECK Hangja és Fénye. A Szent Szellem. Isten e két aspektuson keresztül jelenik meg az alsóbb világokban. Az emberek azáltal tapasztalhatják meg, hogy önmagukba néznek és figyelnek, valamint a
Lélekutazás-on keresztül.
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ECK-Mesterek.
Spirituális Mesterek,
akik segítik és védelmezik az embereket
spirituális tanulmányaik és utazásaik során. Az ECK-Mesterek az Istent realizált
Lelkek hosszú sorából kerülnek ki, akik
ismerik a spirituális szabadsággal járó felelősséget.
Élő ECK-Mester.
Az Eckankar spirituális vezetőjének titulusa. Feladata a
Lelkek visszavezetése Istenhez. Az Élő
ECK-Mester segíteni tudja a tanulókat fizikailag, mint Külső Mester, álomállapotában, mint Álommester, és a spirituális
világokban Belső Mesterként. 1981-ben
Sri Harold Klemp lett a Mahanta, az Élő
ECK-Mester.
Az ECK spirituális gyakorlatai. Bizonyos technikák napi gyakorlása annak
érdekében, hogy kapcsolatba kerüljünk
Isten Fényével és Hangjával.
HU. HJU Isten legősibb titkos neve. A
HU szó éneklése az Isten iránti szeretet
dalának számít. Hangosan vagy magunkban énekelhető.
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Lélek. A Valódi Én. Minden személy belső, legszentebb része. A Lélek létezik a
születés előtt, és tovább él a fizikai test
halála után. Isten szikrájaként a Lélek
mindent lát, tud és felfog. Saját világának
alkotó középpontja.
Lélekutazás. A tudatosság kiterjedése. A
Lélek képessége arra, hogy a fizikai testből kilépjen és Isten spirituális világaiba
utazzon. A Lélekutazást egyedül az Élő
ECK-Mester tanítja. Lehetőséget ad arra,
hogy az emberek spirituálisan fejlődjenek
és bizonyítékot nyújthat Isten létezésére
és a halál utáni életre.
Mahanta. Mah-HAHN-tah E megnevezés írja le az Isteni Tudatosság legmagasabb földi állapotát, gyakran az Élő ECKMesterben ölt testet. Ő az Élő Ige. Isten
Szellemének a kifejeződése, ami mindig
veled van.
Síkok. A létezés szintjei, mint az asztrális,
kauzális, mentális, éteri és Lelki sík.
Sri. SRÍ A spirituális tisztelet címe, hasonló
a tiszteletes vagy pásztor elnevezéshez. Azok
kaphatják, akik elérték Isten Királyságát.
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Az Eckankar – kifejezések további magyarázatához lásd Harold Klemp: A Cosmic Sea of Words: The ECKANKAR Lexicon
[Szavak kozmikus tengere: ECKANKAR
lexikon]
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Ajánlatok további
olvasáshoz
és tanulmányozáshoz:
Eckankar
Ősi bölcsesség a mának
E könyv olvasása után életlátásod új perspektívába emelkedik. Az
Eckankar időtlen bölcsessége segíthet, hogy megértsd magad, mint Lelket, mint határtalan, spirituális lényt.
Próbáld ki az egyszerű spirituális gyakorlatokat, amelyek segítenek kapcsolatba lépned Isten Fényével és
Hangjával, egy gazdagabb, boldogabb élet érdekében.

Idegen a folyónál
Paul Twitchell

Az Idegen a folyónál gyönyörű ritmusa felemel egy magasabb szintre
Isten megértéséhez. El fog mélyedni
a szeretet, szabadság, halál és életcéljának titkaiban. Ez az erőteljes könyv
segíteni fog felfedezni egy szeretetteljes életet és örökre megváltoztatja képét Önmagáról – mint halhatatlan
Lélekről.
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A spirituális álmodás
művészete

Harold Klemp

Az álom egy áldás, az Isten ajándéka. Harold Klemp megmutatja, hogyan
találjuk meg egy álom spirituális kincsét és hogyan tapasztaljuk meg Isten
szeretetét. Nyerj belátásokat a múltból
és a jövőből, erősítsd meg bizalmadat és hozz döntéseket az életpályáddal és a pénzügyi dolgaiddal kapcsolatban. Ezt egyetlen szempontból tedd meg: azzal, hogy
felismered az álmaid spirituális természetét.

A HU ének CD
A HU Isten ősi neve. A szeretet dala
Istenhez. A HU éneklése közelebb hoz
bennünket az Isteni Lényhez. Ez a célja. Azoknak való, akik vágynak a spirituális szeretetre,
szabadságra bölcsességre és igazságra. Amikor a HU-t
énekled, Isten jelenlétét tapaszalod. Ez meghozza életed mélyebb megértését.

Bővebb felvilágosítás érdekében
látogasd meg a magyar ECKANKAR
honlapunkat:
www.eckankar.hu
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Lehet, hogy a közeledben
is van egy Eckankartanulócsoport
Az Eckankar helyi és nemzetközi tevékenységének skáláját nyújtja a spirituális
keresőnek. Tanulócsoportok százaival világszerte, az Eckankar ott van a közeledben!
Sok helyen vannak Eckankar-Központok,
ahol csendes, stresszmentes környezetben
böngészheted a könyveket, beszélhetsz olyanokkal, akik szintén érdeklődnek ez iránt
az ősi tanítás iránt, és látogathatod a kezdő
szintű megbeszélő órákat, amelyeknek az a
témája, hogyan érheted el a Lélek attribútumait: a bölcsességet, az erőt, a szeretetet
és a szabadságot.
Szerte a világon, az Eckankar-tanulócsoportok különleges egynapos vagy hétvégi
szemináriumokat kínálnak az Eckankar
alapvető tanításairól. A tagságról való információ érdekében látogasd meg az Eckankar
web-oldalt (www.Eckankar.org). Hogy megtaláld a hozzád legközelebbi Eckankar-köz-
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pontot vagy tanulócsoportot, kattints az
„Eckankar around the World” feliratra,
hogy kapj egy listát azokról a vidékekről,
ahol vannak web-oldalak. Megnézheted a
telefonkönyvedet is ECKANKAR
alatt; hívd a (952) 380-2222, Ext.
943-as számot vagy írj a következő
címre; Eckankar, Att: Information,
PO Box 2000, Chanhassen, MN 553172000 USA.
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 Kérek információt a hozzám legközelebbi
Eckankar központról vagy tanulócsoportról.

 Kérek több információt az Eckankar-

tagságról, ami magába foglalja a tizenkét
havi spirituális tanulmányt.

Kérem géppel vagy nyomtatott betűvel töltsd ki!

943

Név ___________________________________________________
Keresztnév

Vezetéknév

Utca ________________________________ Lakás  # __________
Város _______________________ Megye ___________________
ZIP/postai kód ______________ Ország ___________________
Küldd el ezt az űrlapot (vagy egy másolatot)
ECKANKAR, Att: Information,
PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000 USA.
Vagy küldj egy faxot (952) 380-2196 (a fax vonal mindig
nyitva van).
Találhatsz többet Eckankarról (a tagságról is) a követkető
web-oldalon www.Eckankar.org.
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A szerzőről
Harold Klemp Wisconsinban született, és egy
kis farmon nőtt fel. Kéttantermes vidéki iskolába
járt, mielőtt egy bentlakásos vallási középiskolába
ment volna Milwaukeeba,
Wisconsinban.
A papképző főiskola után, amelyet Milwaukeeban, Fort Wayneban, Indiánában,
végzett, behívták az U.S. légierőhöz. Ott
kiképzést kapott, mint nyelvspecialista az
Indiana Egyetemen és egy rádiós operátori
képzést Goodfello AFB-ben, Texasban. Ezt
egy kétéves munka követte Japánban, ahol
először találkozott az Eckankarral.
1981 októberében az Eckankar, Isten Fénye és Hangja vallás spirituális vezetője lett.
A teljes címe Sri Harold Klemp, a Mahanta,
az Élő ECK-Mester. Mint Élő ECK-Mester,
Harold Klemp a felelős az Eckankar-tanítások folyamatos fejlődéséért.
Az a küldetése, hogy segítse az embere-
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ket visszatalálni Istenhez ebben az életben.
Harold Klemp ECK-szemináriumokra utazik Észak-Amerikába, Európába, és Csendes Óceániába. Ellátogatott Afrikába is és
sok országba szerte a világon, ahol spirituális keresőkkel találkozott és inspiráló beszédeket tartott. A beszédeiről sok videokazetta
és audiokazetta kapható.
Beszédeiben és írásaiban, Harold Klemp
humorérzéke és a spiritualitás gyakorlatias
megközelítése sok embernek segített már
szerte a világon megtalálni az igazságot életükben és nagyobb belső szabadságot, bölcsességet és szeretetet.
International Who’s Who of Intellectuals
[Nemzetközi értelmiségek ki kicsodája]
Kilencedik kiadás
A szemelvény újranyomtatása a Melrose Press Ltd.,
Cambridge, Anglia, engedélyével történt, International
Who’s Who of Intellectuals, Ninth Edition,
Copyright 1992, Melrose Press.
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Vallás/Eckankar/Ihlet

Gyakran a legnagyobb szkeptikusok és kételkedők jutnak a legmesszebre az Istenhez vezető
ösvényen. Valaki kérdezhetné. „Van remény a
számomra? Nem veszem be ezt az Isten-dolgot.”
Semmi probléma, ne siesd el a dolgot, minden
keresőnek a saját sebességével kell haladnia.
Azonban adhatok neked egy igazságot, a HU
szót, és spirituális gyakorlatokat, hogy megtalálhasd Istent. Mégis, a siker rajtad múlik. Van
pár perced naponta, hogy megnyisd a szívedet a
Szent Szellemnek? Hogy a spirituális gyakorlatokat szeretettel és szenvedéllyel vé-gezd? Hogy
elmédet és szívedet teljesen átadd egy pár percre
egy ilyen önfegyelemnek?
Ha a válasz igen, biztosan fogsz előrehaladni
a titkos élettörvények kutatásában. A ma misztériumai holnapra megszűnnek misztériumoknak lenni.
—Harold Klemp
Az élet céltalan bolyongás?
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