Du inbjuds att deltaga i följande
ECK–aktiviteter:

•

ECK–andakter. De ger dig möjligheten att
högtidlighålla erfarenheten av Guds Ljus
och Ljud. Andakterna varar i ungefär en
timme och inkluderar ofta musik, gästtalare eller panelsamtal.

•

Introduktionssammankomster.
Lokala medlemmar i Eckankar delar med
sig av hur ECK-undervisningen har hjälpt
dem i deras liv.

•

Bokgrupper. Informella samtal över
Eckankars böcker hjälper dig att se den
gudomliga Andens principer i ditt liv.

Medlemskap
i
ECKANKAR

• Internationella seminarier. En gyllene

möjlighet att höra Sri Harold Klemp tala
personligen. Arbetsgrupper, föredrag och
kreativ konst hjälper din andliga tillväxt.

•

Regionala seminarier. Hålls av ECKister
i ditt område. Regionala ECK-seminarier
hålls över hela världen.

Lokal information om ECKANKAR:
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ECKANKAR, Religionen
om Guds ljus och ljud

Upplev miraklet
av andligt växande
tt mirakel är ett förändrat medvetande.
Du är Själ, en medveten andlig varelse,
en kreativ, gudomlig gnista från en
kärleksfull Gud. Ditt syfte här på denna jord
är att växa andligen – för att få erfarenhet, för
att finna sanning och lära dig att ge kärlek.
För att förklara det på ett annat sätt, att hitta
din väg hem till Gud.
Sann religion är en länk mellan Gud och
dig. Den förser dig med en vägvisare för att
hjälpa dig göra resan så direkt som möjligt.

kraft som är bortom det skrivna ordet. Dessa
heliga brev har ett språk och en rytm som
väcker dig, som Själ, till möjligheten att växa
andligen i det här livet. I varje kursbrev finns
andliga övningar för att hjälpa dig att se livet
i ett större perspektiv.
I Eckankar kommer du att kunna utforska
den gudomliga sanningens många fasetter
genom drömmar, Själsfärder [Soul Travel],
dina personliga kontemplationsövningar
samt få en djupare förståelse för livets olika
kretslopp. Som en medlem i ECK kan du
dela en andlig gemenskap med andra människor som vill finna andlig frihet, visdom
och gudomlig kärlek.

Klättra uppför trappan
till andlig frihet

Harold Klemp, Mahantan,
den Levande ECK-Mästaren

Eckankar har en inre och yttre levande
vägvisare som har färdats till Guds hjärta
och kommit tillbaka för att hjälpa oss på vår
andliga resa hemåt. Denna vägvisare kallas
Mahantan, den Levande ECK-Mästaren.
När du etablerar en förbindelse med
Mahantan, den Levande ECK-Mästaren
genom medlemskap i Eckankar, börjar du att
se underbara förändringar i medvetandet, ett
liv fyllt av mirakler. Du börjar att erfara det
andliga växandets verkliga mirakel.

Se livet i ett större perspektiv
Med medlemskap i Eckankar behöver du
inte dramatiskt förändra din livsstil. Du
kommer att mottaga andlig träning och erfarenhet, vilket också inkluderar studier av
ECKs månatliga kursbrev. Skrivna av den
Levande ECK-Mästaren, innehåller de en

Medlemmar arbetar mot ett högre tillstånd av medvetenhet med hjälp av Eckankarinvigningar. Varje invigning är ett spännande
steg som öppnar dig för en ny värld av
gudomligt Ljus och Ljud, vilket leder till
större andligt stabilitet och styrka.
ECK-invigningarna är en direkt sammankoppling mellan Själ och gudomlig Ande,
den hörbara Livsströmmen. Målet är andlig
frigörelse i den här livstiden. Invigningen, en
helig och glädjefylld tilldragelse för den andligt studerande, skänker ständigt ökad kunskap om och kärlek till Gud, samt ger ökad
mening åt vardagslivet. De flesta ECKister
får den Första Invigningen under sitt första
medlemskapsår. Ofta kommer den i en
dröm. Efter två års medlemskap i ECK kan
du begära att få den Andra Invigningen.

Ta nästa steg på din andliga resa
För varje år av ECK-medlemskap kommer
du att få månatliga lektioner för ditt personliga studium. Du studerar dessa månatliga
lektioner hemma och delar med dig av dem
till din familj om du vill. Du kan även gå
med i en ECK-Satsanggrupp och studera
någon brevkurs du har fått. En ECK-grupp
erbjuder en trivsam miljö där gruppmedlemmarna kan dela med sig av sina erfarenheter,
insikter och frågor.

Vid någon tidpunkt kan det tänkas att du har
fått alla ECKs kursbrev som finns på ditt
modersmål. För att fortsätta din andliga
utveckling under vägledning av Mahantan, den
Levande ECK Mästaren, kan du förnya ditt
medlemskap och studier med:

•

en tidigare brevserie

•

eller en av böckerna i Mahanta
Transcripts-serien (eller en annan
bok av Sri Harold)

Du kan också deltaga i en ECK klass som studerar detta kursbrev eller denna bok.
Det finns nu sjutton år med ECKs kursbrev för
dig att utforska. Förutom engelska, finns
också en del av dessa på, kinesiska, franska,
tyska, italienska, japanska, polska, portugisiska,
spanska och svenska.

Kursbreven omfattar:
The Easy Way Discourses
ECK-Drömkursen 1
The ECK Dream 2 Discourses
Letters of Light & Sound 1
Letters of Light & Sound 2
Själsfärder [Soul Travle] 1
- den upplysta vägen
Själsfärder [Soul Travel] 2
Den inre vägen
Grunderna till ECKANKAR
ECK-Satsang Undervisning, första serien
ECK-Satsang Undervisning, andra serien
The ECK Satsang Discourses, Third Series
The ECK Satsang Discourses, Fourth Series
Mästarbreven 1
The Master 2 Discourses
The Master 3 Discourses
The Master 4 Discourses

Angående medlemskap
1. Medlemskap i Eckankar förnyas årligen
2. Du kan begära ett individuellt medlemskap i Eckankar om du är 18 år eller
äldre. Individuellt medlemskap gäller för
en person eller en förälder/målsman med
barn som lever i samma hushåll.
Varje person som söker kommer att få ett
medlemskort i Eckankar och ett personligt
medlemskap.
3. Eller du kan begära familjemedlemskap
för ett par och barn som lever i samma
hushåll. Varje person som söker kommer
att få ett medlemskort i Eckankar och ett
personligt medlemskap. Den ECKmedlem som har kommit längst med
kursbreven får de månatliga kursbreven,
och speciella utskick att dela med familjen.
4. Du kommer också få kvartalsvisa
tidskrifter, som t ex Mystic World,i vilken
det finns artiklar och Visdomsnotiser av
den Levande ECK-Mästaren. Varje nummer har inspirerande berättelser och
artiklar från ECKister där de berättar om
sina erfarenheter på vägen hem till Gud.
5. Ungdomar under 18 år kan ansöka om att
studera ECK-ungdomarnas studiehäften.
Vid 18 års ålder kan man välja att antingen begära individuellt medlemskap eller
om man fortfarande lever i gemensamt
hushåll, kvarstå som familjemedlem.

ECK aktiviteter
Eckankar är en ideell religiös organisation
och ett trossamfund med medlemmar i fler
än ett hundra länder. Det internationella
huvudkontoret finns i Minneapolis,
Minnesota, U.S.A.
För att träffa andra ECKister och för att få
reda på lokala ECK aktivitetr, se i telefonkatalogen under ECKANKAR. Finns inte
Eckankar där, ring 036-14 41 09. Se baksidan
för aktuella aktiviteter.

Ansökan om medlemskap i ECKANKAR

(Detta formulär är för nya och gamla medlemmar. Var vänlig texta eller använd skrivmaskin.)

Namn

efternamn

mellannamn

förnamn

Medlems nr.

Man

Födelsedatum*

Kvinna

ringa in

år

dag

må

vid förnyelse

Lägenhets nr.

Adress

Postnummer

Land

Postadress

Var god kryssa för vid adressändring

Telefon nr. (frivilligt)

(

)

)

(

kvällstid

dagtid

Önskat språk på kursbreven :

alt. 2

alt. 1

Kan du studera engelska kursbrev om alt. 1 eller alt. 2 inte finns

Nej

Ja

Var vänlig och notera familjemedlemmar som önskar dela ditt medlemskap. Dessa kan vara din make, maka och / eller barn som lever i samma hushåll. Var vänlig kryssa för
i rutan till höger efter namnet bara för de vuxna som önskar att få sitt eget kursbrev. För att täcka porto och expeditionskostnader föreslår Eckankar en donation på $15 per serie.

Namn på make / maka

Medlemskap

Man

Kvinna

Födelsedatum*

Namn på barn

Medlemskap

Man

Kvinna

Födelsedatum*

Namn på barn

Medlemskap

Man

Kvinna

Födelsedatum*

Namn på barn

Medlemskap
Jag önskar

Man

Kvinna

Födelsedatum*

extra kursserie (r) och har bifogat $

må

dag

år

må

dag

år

må

dag

år

må

dag

år

För att ansöka om medlemskap i ECKANKAR via internet gå in på www.eckankar.org, eller via telefon, ring 001-952 380 2222, mån-fre, 08.00-17.00, (OBS! lokal tid),
eller fax 001-952 380 2295, eller posta denna ansökan till: ECKANKAR, Att: ECK Membership, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317-2000, USA.

Årlig medlemskapsdonation
Din årliga medlemskapsdonation hjälper Eckankar
att föra ut Ljusets och Ljudets budskap till andra
över hela världen.
Donationsbeloppen nedan är förslag. Du får
själv avgöra om du vill ge mer efter din förmåga
och önskan.
Individuellt – $130.00/år.
Kan vara en person eller en förälder / målsman
med barn som lever i samma hushåll.

Familj – $160.00/år.
Som familj räknas ett par och alla barn som lever i
samma hushåll.
Jag bifogar U.S.$

Kreditkort
Visa

Kort nr
Expires

MasterCard

Discover

Eurocard

Din namnteckning bemyndigar debitering av angivet
donationsbelopp på ditt kreditkort.

Var vänlig och gör alla inbetalningar till ECKANKAR
via en bank i U.S.A. eller kanadensisk bank.
Donationer måste vara i US-dollar.
Donationer återbetalas inte.
Om du inte anser dig ha råd till ovan föreslagna
årliga medlemskapsdonation, var då vänlig och
kontakta ECKANKAR.

Signatur
* Medlemskap i Eckankar är tillgängligt för personer som fyllt 18 år. Information om medlemskap för ungdomar kan begäras om du är under 18.

