ECKANKAR
Religionen om Guds Ljus och Ljud
Eckankar kan ge dig en direkt personlig erfarenhet av Guds Ljus och Ljud detta ger större andlig medvetenhet. Och med större medvetenhet kan du komma
närmare Gud och leva ett lyckligare, mer tillfredsställande liv.

Ofta kallat den helige Ande,
är Ljuset och Ljudet Guds
Vad är
tvillingaspekter. Känt i
Guds Ljus
Eckankar som ECK, upprätthåller Det allt liv.
och Ljud?
Guds Ljus har uppenbarats för många helgon och
mystiker. Saulus från Tarsus
hade ett dramatiskt sammanträffande med Guds
Ljus på vägen till Damaskus. Moses såg Det i
den brinnande busken.
Eckankar lär ut hur man känner igen Guds
Ljus. Ibland kommer Det som en inre syn eller
vision. Det kan flamma upp som ett blått eller
vitt ljus. Det visar sig på många sätt.
Guds Ljud var den brusande vind som infann
sig hos lärjungarna under Pingsten. En del hör
Det inom sig. Det kan höras som porlande
vatten; en ensam flöjtton, musik från fioler,
träblåsinstrument, säckpipor eller till och med
som surrande bin.
Eckankar

lär ut enkla
andliga övningar för att
uppleva Guds Ljus och Ljud.
ut?
Dessa övningar hjälper oss
också att Själsfärdas [Soul
Travel], att flytta oss in i
högre medvetandetillstånd. En andlig övning kan
vara så enkel som att slappna av och sjunga
ordet HU (uttalas Hjo), ett uråldrigt namn på
Gud. När vi använder dessa andliga övningar,
lär vi oss att känna igen den helige Andes
närvaro i vårt liv. Vi upptäcker att var och en av
oss är Själ, en gnista av Gud sänd till denna
värld för att få andlig erfarenhet. Och när vi
utvecklas andligt lär vi oss att uttrycka Guds
kärlek genom att tjäna andra.
Karma och reinkarnation är grundläggande
trossatser i Eckankar. Vi skapar karma som ett
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resultat av den andliga lagen om orsak och
verkan. ECK (den helige Ande) hjälper oss att
rena oss själva från karma (synd), och gör det
möjligt för oss att ta emot Guds hela kärklek
under den här livstiden. Vi uppnår visdom,
kärlek, medmänsklighet och frihet.
Av alla religioner på jorden idag, erbjuder
Eckankar den mest direkta undervisningen om
Guds Ljus och Ljud. För människor som upplever dessa Guds tvillingpelare blir livet vitalt på
nytt igen.

Vem är ECKANKARs andlige
ledare?
Harold Klemp är
den nuvarande
andlige ledaren för
Eckankar. Han
växte upp på en
farm i Wisconsin
och gick flera år i
en teologisk skola.
På 1960-talet fann
han Eckankars
undervisning. År
1981 blev Harold
Klemp, efter flera
års andlig träning,
Mahantan, den
Sri Harold Klemp,
Levande-ECKMahantan, den Levande
Mästaren.
ECK-Mästaren
Mahantan är den
inre andliga formen
hos den Levande ECK-Mästaren. Mahantan ger
inre vägledning genom drömmar, Själsfärder och
ECKs Andliga övningar.
Eckankar har alltid en levande Mästare, som
man visar respekt men inte dyrkar. Likt en
hantverksmästare, hjälper han andliga lärlingar

ECK-Templet i Chanhassen, Minnesota
att få erfarenheter av Ljuset och Ljudet. Detta
leder till andligt självförtroende och frihet.
Harold Klemp talar varje år till tusentals
sökare vid ECK-seminarier. Ett femtiotal videokassetter och etthundra ljudkassetter från hans
offentliga föredrag finns tillgängliga. Som
författare till mer än fyrtiofem böcker, fortsätter
han att skriva, inklusive många artiklar och
andliga studiebrev. Harold Klemps inspirerande
och praktiska infallsvinklar till andlighet hjälper
tusentals människor att upptäcka större frihet,
visdom och kärlek. Hans undervisning höjer och
hjälper dem att känna igen sina erfarenheter
med Guds Ljus och Ljud.

Helgon, mystiker och
religiösa sökare har länge
talat om Guds Ljus och
Ljud. Dessa läror kan
spåras långt tillbaka i
världens andliga historia.
ECKs undervisning om
Ljuset och Ljudet har förts vidare till andliga
sökare av ECK-Mästare långt före den kända
historien.
Även om ECK-undervisningen har uråldriga
anor, introducerades Eckankar som en nutida
religion 1965 av Paul Twitchell. Paul föddes i
Kentucky i början av förra seklet. Han tjänstgjorde i den amerikanska flottan under andra
världskriget.
Som sökare från barnsben, introducerades han
för en grupp andliga mästare som skulle förändra inriktningen på hans liv. Dessa var
Vairagi-ECK-Mästarna. Medan de tränade Paul
för att bli den Levande ECK-Mästaren, utforskaVar kommer
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de han ett vidsträckt fält av andliga traditioner
under olika lärare. ECKs höga undervisning
hade spridits ut till världens alla hörn. Paul
samlade ihop dessa gyllene läror om Ljuset och
Ljudet och gjorde dem lättillgängliga för oss.
Från 1965 gav Paul workshoppar i Själsfärdande
till allmänheten. Han skrev många böcker om
Eckankar och Guds Ljus och Ljud. Den mest
kända är kanske ECKANKAR—Nyckeln till
Hemliga Världar.
Idag är Eckankar en ideell religiös organisation och ett trossamfund med medlemmar i över
hundra länder. Eckankars andliga hem är ECKTemplet i Chanhassen, Minnesota.

ECKister

kommer från alla
samhällsgrupper. ECKister är
hemmafruar, fackfolk och
pensionärer. De är yrkesarbetande, pedagoger, vetenskapsmän och lantbrukare. De
kommer från alla åldersgrupper, alla folkslag och nationaliteter och alla
religiösa bakgrunder.
Som de flesta människor har ECKister familjer, karriärer och dagliga problem. De lever ett
liv av glädjefullt deltagande i det vanliga samhället.
ECKister vet att de är ansvariga för sina egna
livserfarenheter. De vet att morgondagen är
resultatet av dagens tankar, känslor och handlingar. De vet också att ett sätt att öka sin
förståelse för Guds kärlek är genom att ge kärlek
och uppmärksamhet till familjen och samhället.

Vem
kan bli
ECKist?

