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Sri Harold Klemp 
Eckankars andlige ledare 

 

Den Levande ECK-Mästarens uppgift är 

att hjälpa människor finna sin väg tillbaka 

till Gud. 
 

Harold Klemp, ECKANKAR Uråldrig visdom för vår tid (2001) s. 4 
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Allt hänger ihop 

Text: Stig Ollmar 

   I det förra numret av ECK-Nytt (Nr. 4, 2020) hade vi 
med en populär principskiss av Gudsvärldarna – på 
engelska. Den finns också översatt till svenska, lätt 
tillgänglig på internet i vår lilla introduktionsbok, 
ECKANKAR, Urgammal visdom för vår tid (sidan 38), 
som kan laddas ner gratis från vår hemsida, 
www.eckankar.se , eller inhandlas i bokform för en 
ringa penning.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   En sådan principskiss kan vara till hjälp när man 
utforskar olika delar av den totala verkligheten med 

Eckankars metoder, i huvudsak ECKs Andliga 
övningar. Vissa termer, framförallt de under den 

streckade linjen, används också inom andra 
religioner och andliga system, men har inte alltid 

samma betydelse. Det är lätt att bli överväldigad när 
man kommer till insikt om en verklighet mycket 
större än man tidigare kunde föreställa sig och tro att 
man har kommit hem till Gud – om det nu var skälet 
till utforskandet – men inom Eckankar lär vi att det 
alltid finns ett steg till att ta oavsett hur långt man har 
kommit. Den viktigaste markeringen i principskissen 

är den streckade linjen, under vilken mer eller mindre 
materiella plan av dual natur existerar, medan planen 

ovanför den streckade linjen inte är ”duala”, de är 
ETT – men på ett sätt som inte låter sig beskrivas i 

jordiska termer. Nyanser av denna ETT-het har 
beskrivits av några av de historiskt kända mystikerna, 

men måste nog erfaras för att förstås på ett djupare 
plan.  

 
   I ett visst medvetandetillstånd eller ur ett visst 
perspektiv visar sig helheten som en ETT-het, medan 
den i andra sammanhang ter sig upphackad på olika 
s 
 

sätt. Ur ett visst perspektiv kan en Själ betraktas som 
en individuell Gudsgnista, men ändå av samma 
substans som Gud, en droppe i Havet av Kärlek och 
Nåd, och därmed en del av ETT-heten – hur nu en 
ETT-het kan ha delar. Olika existensnivåer kan 
betraktas som skivor av ”pannkakstårtan” i 
principskissen ovan. Om vi kan svälja detta undrar vi 
förstås vad det ska vara bra för, och Eckankars svar är 

att individuella Själar, andliga ”rookies” skickades ner 
i de lägre världarna för att samla erfarenheter 

nödvändiga för att kunna göra meningsfulla insatser 
i ETT-heten, det vill säga tjäna som Medarbetare med 

Gud. En fjärilspuppa skulle kunna representera en 
mera konkret liknelse: Först en behållare fylld med 

råvaror som genom en transformation blir till en 
flygfärdig vacker fjäril som bär livet vidare i en mer 
sofistikerad form. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Man kan hämta 

inspiration om 
världarna bortom 

det jordiska från 
konst, musik, dans,  

poesi, litteratur 
m.m. m.m.. 

Vår andlige ledare, 
Sri Harold Klemp 

nämner många 
källor, här är ett 

exempel: 
 
 

Rumi, den persiske 1200-talspoeten, uttrycker sig mycket 
vältaligt om detta och många andra saker. Om du 
någonsin läser Rumi skulle jag varmt rekommendera 
Coleman Barks version. Det finns en bok, Ett år med Rumi, 
som innehåller ett Rumi-citat för var och en av årets alla 
dagar. Man överväldigas inte av poesi, och den är bra att 
använda ibland som komplement till dina ECK-
kontemplationer. 

[Rumi, the thirteenth-century Persian poet, speaks very 
eloquently about this and many other things. If you ever 
read Rumi, I would strongly recommend the version by 
Coleman Barks. There is a book, A year with Rumi, with a 
little Rumi snippet for every day of the year. You´re not 
overwhelmed by poetry, and it´s a good thing to use 
sometimes in addition to your ECK contemplations.] 

Harold Klemp,  Spiritual Lessons from Living (2020), s. 35 
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   Varje Själ är viktig. Det kan ibland kännas som att 
det inte spelar någon roll vad en enskild Själ har för 

sig – men det gör det! Även fysiker talar numera om 
den så kallade fjärilseffekten: En fjärils vingslag kan 

starta en orkan på andra sidan jordklotet. Det beror 
på att effekten av vingslaget inte nödvändigtvis 

fortplantas linjärt; okända och troligen oräkneliga 
förstärkningsmekanismer kan bli inblandade. 

Motsvarande förstärkningsmekanismer kan hittas på 
det informationstekniska området, till exempel skulle 

spridandet av falsk information kunna utlösa ett 
världskrig. Det skadar nog inte att kontrollera 
källorna och ha en inre dialog med lämplig andlig 
mästare innan man agerar utanför sitt sanna 
kompetensområde. Det är ett av många sätt att 
försöka vara Medarbetare med Gud. 
 

   Året 2020 har bland annat lärt oss att man inte kan 
ta någonting för givet, och att det är viktigt att vara 

tacksam för vad man får. Jag minns ett av Sri Harolds 
första framträdanden i Europa i början av 80-talet. 

När han satt sig framför publiken i Haag började han 
prata om förväntningar, att nu väntade vi alla på att 

han skulle dela med sig om en stor andlig visdom. I 
stället sa han att det var läge för att prata om något 

väsentligt, t.ex. mat. Skratt och förvåning. Men tänk 
efter, mat ÄR viktigt. I denna underfundiga humor är 

stor visdom inbäddad, inte bara om vardagslivet – 
det finns ju andlig föda också, men den kan glida förbi 
oupptäckt om man inte är öppen för den, vilket man 
blir genom att vilja växa som andlig varelse och 
förbereda sig genom andliga övningar – och hela 
tiden sträva efter att vara i balans på alla plan, annars 
kan man drabbas av både lekamlig och andlig 

baksmälla.  
 

   Ingen på planeten Jorden undgår att påverkas av 
den nu pågående covid-pandemin, och vi vet inte hur 

länge den kommer att pågå. Varför en del blir sjuka 
medan andra inte uppvisar några symtom men kan 

sprida virus omkring sig vet vi i nuläget väldigt lite 
om.  

   Det finns mycket att lära av det som nu pågår, att 
inte ta något för givet är bara en lärdom, en annan är 

att vi måste hjälpas åt och göra bästa möjliga i alla 
situationer, på alla plan. När problem och störningar 

hanterats, och en del utmaningar övervunnits, visar 
sig ofta nya möjligheter på ett kul, oväntat och 

andligt upplyftande sätt.  
 

   Huruvida det blir möjligt att arrangera en ECK 
Familje-retreat i sommar vet vi inte i nuläget, men 

hör gärna av dig till Britt-Marie Söderström via mail 
bmsoderstrom@bredband.net om du vill vara med på en 
sådan, så hör vi av oss när det blir aktuellt. Preliminärt är 
retreaten bokad till 20 – 22 augusti. Ingen vet när detta 
skrivs när den postpandemiska eran börjar. Det kanske blir 
en helt annan typ av retreat än vi har vant oss vid under 
de senaste decennierna.  
 
   Våra Gudstjänster och liknande aktiviteter genomförs 
tills vidare i digital form. Hör även av dig till Britt-Marie om 
du vill ha en inloggningslänk till dessa aktiviteter några 
dagar innan de presenteras. Vi använder 
konferensprogrammet Zoom för dessa, och man behöver 
inte ha Zoom förinstallerat för att kunna vara med.  

 
Någon sa att ett slumpmässigt sammanträffande är ett 
mirakel i vilket Guds hand inte är uppenbar. Jag tyckte det 
var en underbar definition av ett slumpmässigt samman-
träffande: Ett mirakel i vilket Guds hand inte är uppenbar. 

 
[Somebody said, ”A coincidence is a miracle in which the 
hand of God is not evident.” I thought this was just a 
wonderful definition of a coincidence: A miracle in which the 
hand of God is not evident.] 

 
Harold Klemp, Spiritual Lessons from Living (2020), s. 243  

Foto: Mayli Ekberg 
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Att se det förflutna och blicka in i framtiden 

Text: Karl-Gustav Helmersson 

   Att känna till det förflutna och blicka in i framtiden, 

kan det vara något? Som ny ECKist fascinerades jag av 
ECK-Vidya, den urgamla vetenskapen om profetior. 
Det var något spännande och mäktigt i bara tanken på 
att kunna se det förflutna och blicka in i framtiden. Allt 
kändes så enkelt då, det var liksom inte mer med det. 

Det föll mig aldrig in att fråga mig om jag skulle kunna 
hantera att få se vad framtiden hade i sitt sköte.  

 
   Först på senare år när jag fått lite mer perspektiv på 

saker och ting, har jag börjat inse att det oftast är bäst 
att inte känna till hur framtiden kommer att bli. Visst 

är det bra att planera inför framtiden och ha en viss 
framförhållning, men jag vill faktiskt inte se allt.  

 
   Sri Harold Klemp, den Levande ECK-Mästaren, sade i 

ett av sina föredrag för ca tio år sedan, att när han 
trädde in i denna roll fick han ”frågan” om han ville se 

framtiden. Han svarade med ett bestämt nej! Han 
berättade detta strax efter sin sjukhusvistelse när han 
hade brutit sitt ben från ett fall på isen 2011. Han 
förklarade att om han hade vetat att detta skulle ske, 
liksom hans bilolycka tjugo år tidigare, då skulle han 

ständigt haft detta i sina tankar under alla dessa år och 
kanske inte fått så mycket gjort. Nu fick han gjort 

mycket, sa han och refererade bl.a. till att ECK-templet 
i Chanhassen blev byggt.  

 
   Som den Levande ECK-Mästaren har Sri Harold 

förstås ändå sett mycket av framtiden. I små, lagom 
utmätta portioner har han förberett oss på några av 

de förändringar som vi bevittnar idag. Det finns bl.a. 
ett par intressanta frågor och svar i hans bok A 

Modern Prophet Answers Your Key Questions about 
Life, Book 2 från 2010, men jag tror att det är oerhört 

viktigt att läsa och ta in detta med den förståelse och 
det perspektiv som Mahantan, den inre Mästaren ger 

var och en av oss individuellt.  

 
   För snart tjugo år sedan delade en god vän med sig 

av några meningar från ett av Sri Harolds tal på ett 
seminarium, tror det var redan dagen efter föredraget. 

Det var något om stora, drastiska kommande 
förändringar. Min vän skickade det till mig och en hel 

del andra i all välmening, men eftersom jag inte såg 
dem i sitt sammanhang påverkades jag djupt av dem. 

Jag fick en känsla av en nära förestående katastrof. Så 
här i efterhand förstår jag bättre vad Sri Harold 

menade, men just då tog det jag läste bort den fasta 
grunden under mina fötter. 

 
    

   Jag tror att många av oss ECKister har fått se små 

glimtar av framtiden. För mig har de oftast kommit 
oförberett och spontant, ingenting jag tvingat fram. 
Ibland har dessa glimtar stämt och ibland inte. Tolkade 
jag dem fel? Kanske. Är allt förutbestämt in i minsta 
detalj? Jag tror inte det, men jag tror att det finns en 

större, övergripande plan för hur saker – både i 
världen och i mitt eget liv – ska bli för att få de 

lärdomar som jag och vi alla behöver för att utvecklas 
och gå vidare andligt sett.  

 
   Om man nu får se bitar av ett större perspektiv är 

förstås frågan, vad gör man med denna insikt? Hur 
bibehåller man sin egen balans? Hur påverkar man 

andra? Allt mer slås jag av att det är nästan ingenting 
utanför mig själv som jag kan påverka. Dessutom, 

varför skulle just min åsikt, mitt perspektiv vara rätt 
eller ens viktigt för någon annan?  

 
   En sak är jag emellertid säker på. Som ECKist har jag 
förberetts för det här livet och jag har fått möjligheten 
att arbeta tillsammans med Mahantan, den Inre 
Mästaren i mitt liv och få hjälp att fatta de bästa 

besluten i varje situation på livets ovissa väg.  Så tror 
jag att det är för oss alla ECKister.  

 
   Genom ECKs kurser och andliga övningar har jag lärt 

mig hur jag kan höja mitt medvetande och perspektiv 
ovanför de jordiska problemen och inte köra fast i det 

mänskliga medvetandets många spel och fällor. Vid 
varje vägskäl är Mahantans hjälp nära – om jag väljer 

att ta emot den. Denna gåva från ECK och Mahantan 
ger mig stor glädje och inre frihet! 

 
     
       Vad är NU:et?              ( lite tankar från redaktören) 

  Kanske är det en mix av det som varit och det som ligger 
framför oss, i perfekt balans för att ge var och en av oss 
Själar de bästa förutsättningarna för andlig tillväxt. Båda 
påverkar och avgör hur vi agerar i NU:et, vilka val vi gör och 
hur vi lever våra liv. I hur stor utsträckning kan vi påverka 
framtiden? Hur långt in i framtiden kan påverkas av de val 
vi gör i varje NU? Vår tillvaro i just detta NU är ju präglat 
av alla de val och erfarenheter vi berikats med genom alla 
våra inkarnationer. De flesta av oss minns inte så mycket, 
eller ingenting alls av tidigare liv och det är en välsignelse i 
sig. Om man minns tidigare liv eller inte är väldigt 
individuellt, men ibland kan det vara till hjälp för att förstå 
något i det här livet. Kanske är det något vi behöver släppa 
taget om, så att vi kan gå vidare i vår andliga utveckling. 
Som ECKister har vi Mahantan, den Inre Mästaren och den 
Levande ECK-Mästaren på det yttre som på fler sätt än vi 
kan förstå hjälper oss med NU, då och för alltid. 
 



 

 

 

SPIRITUAL LESSONS FROM LIVING 

Mahanta Transcripts, Book 18, Harold Klemp 



  

 

 

Mahanta Transcripts är sammanställningar av 

Sri Harold Klemps tal från olika seminarier.  

Denna bok är nr. 18 i denna serie. 

Vad är vi här för att lära oss? 

       Det är komplicerat. Eller hur? 

       Både ja och nej. 
 
   För fyra och en halv miljard år sedan, skapades den här jorden för att tjäna 
som en skådeplats för livets lärdomar. Under de senaste miljoner åren eller 
så, har människan stapplat omkring på den här planeten och endast försökt 
att överleva. Vid något tillfälle började någon till slut att undra varför. Så 
började Själens mysterium. 
 
   Den enkla sanningen är att du är Själ, en gudomlig, medveten Gudsgnista 
manifesterad i det här livet för att få erfarenhet och för att lära. Genom 
årtusenden – och fram till idag – har en lång rad av andliga mästare vakat 
över och väglett oss. Den senaste av dessa är författaren av den här boken, 
Sri Harold Klemp, Mahantan, den Levande ECK-Mästaren.  
 
   Han konstaterar att ”Vi snubblar omkring, och varje gång för det oss en 
liten bit längre i vårt sökande efter sanningen. . . . Vi har kommit för att lösa 
mysteriet med oss själva, Själens mysterium – vem vi är. Det är en underbar 
resa. Ibland blir vi översvämmade. Livets tidvattensvåg sköljer över oss. Vi 
dras ner om och om igen. Vi undrar, kommer detta någonsin att få ett slut?” 
 
   Svaret på den här frågan beror på dig. Du kommer att finna ledtrådar i den 
här boken för inspiration på din resa, oavsett var du befinner dig i din 
förståelse av dig själv och ditt liv. Du kommer att få en djupare insikt om 
 

• dina lärdomar från livet, 

• din samhörighet med allt liv, 

• hur den helige Ande talar till dig, 

• hur ECK-Mästarna undervisar oss, 

• vad reinkarnation egentligen är, 

• hur man bryter dåliga vanor, 
• hur man ger och tar emot gudomlig kärlek 

och lever ett andligt rikare liv. 

    

     

 



 

  

   För flera år sedan fick jag en sådan lust att åka på 
ett ECK-seminarium i Minneapolis. Jag gick igenom 

mina tillgångar, men det tycktes vara en omöjlig 
uppgift för mig. Hur skulle jag göra? Vid den tiden var 
jag helt ensam och hade inte mycket pengar. Inte 
kände jag heller någon som jag skulle kunna bo hos.  
 
   Jag ville ju så gärna åka, så jag överlämnade det hela 
till ECK. Kanske skulle den helige Ande ”ordna” det på 

något sätt, om ”Den” skulle tycka att det vore en bra 
idé för min andliga utveckling, tänkte jag. Jag började 

också affirmera att jag satt i publiken under 
seminariet och lyssnade till Mahantan som talade 

från scenen.  
 

      Men plötsligt så hände det. Efter att jag hade 
överlämnat pengafrågan till ECK, så visade den helige 

Ande mig att det fanns pengar att ta ut från en för-
säkring. Det var en försäkring som jag hade fått av 

min Pappa, när jag döptes. Den försäkringen hade jag 
inte tänkt på alls.  
 
 
    

  

En bokdiskussionsgrupp kommer att 
hållas kring boken: 

Dessa underbara ECK-Mästare 
av Harold Klemp 

Den kommer att löpa under 1 år. Boken 
har 12 kapitel och gruppen träffas 
digitalt via Zoom ca en gång per månad.  

Om du är intresserad av att vara med  

och vill ha information om när o.s.v.  
kontakta Henrik Håkansson:  

tgu425@pm.me  

 

   Med Mahantans hjälp, ordnade det sig med pengar 
till både resan till Minneapolis och lite till.  

 
   Sagt och gjort. Jag åkte på seminariet och det blev en 
lyckad resa. Detta är något jag aldrig glömmer och jag är 
säker på att allt ordnade sig för att jag överlämnade det 
hela till ECK. 
Tack Mahanta! 

Den helige Andes förunderliga vägar 
 

Text: Ann-Charlotte Folkunger 
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