
 

  

 

 

 
Varje våg av  

kärlek  

som uppstår i  

den älskandes hjärta 

för med sig budskap 

om goda nyheter och 
glädje  

från den älskade, och 

varje tanke som 

spirar i ett sådant 
hjärta  

är ett tecken på goda 

gärningar och 

tjänande för den 

älskades skull. 
 

Paul Twitchell, Främlingen vid Floden (2012), s. 133 
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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 

 

 

OBS!!! 
 Nu öppnar vi upp med den första fysiska ECK-

aktiviteten sedan pandemin startade.  Det blir den 

efterlängtade ECK-Familjeretreaten i Blekinge 20 – 

22 augusti 2021. Läs mer om den i separat annons.                                                                                                    

Gudstjänst i ECKs Ljus och Ljud och Möte med Själens Ljud kommer även 
fortsättningsvis att hållas via internet. Är du intresserad av att delta så skriv 
till kontakt@eckankar.se och be om att få information och länk till dessa.  
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   Det hade vi inte väntat oss – att alla infödingar 
på planeten jorden skulle bli tagna i örat under sin 

jordiska erfarenhetsinsamling, på en gång. Och det 
är inte över än. När man jämför olika sjukdomar 
med avseende på hur allvarliga de är brukar man 

använda begreppen incidens och mortalitet – alltså 
hur många som drabbas och hur många av de 

drabbade som avlider på grund av sjukdomen 
inom en definierad grupp (t.ex. ett lands 
befolkning) – uttryckt i procent. Komikern och 

skådespelaren Babben Larsson har sagt att humor 
är allvarliga saker, sånt får man inte skämta om – 

men om man tillämpar begreppen incidens och 
mortalitet på Livet då, hur kul är det? Är Livet den 
värsta av alla sjukdomar eftersom det har 100 % 

incidens och 100 % mortalitet? Nu kommer vi in 
på hur vi klassificerar populära element i vår 

världsbild så att språkbruket hjälper oss att 
kommunicera samt växa i visdom och andlig 
utveckling under vår tid på jorden.  

 

   Att dela upp den så kallade verkligheten i olika 
kategorier, abstrakta eller konkreta, som betecknar 

olika ting, händelser, begrepp m.m. har sina 
fördelar när vi ska förmedla information om deras 
egenskaper – om vi är överens om ordens 

betydelse. Uppenbarligen är begreppen incidens 
och mortalitet inte avsedda att användas på Livet 

självt. Språket lurar ibland in oss i konstigheter, 
både beträffande definition av aktuell kategori och 
logiska motsägelser. Inom ämnet filosofi används 

ofta exemplet ”Barberaren i Sevilla rakar alla som 
inte rakar sig själva, vem rakar barberaren?”. Om 

han rakar sig själv så rakar han alltså inte sig själv, 
och om han inte rakar sig själv så rakar han alltså 
sig själv. En uppenbar motsägelse alltså – även om 

vi fattar vad som avses. Hur definieras t.ex. en 
häst, vari består dess ”hästighet”, typ ”ganska stort 

djur” (i förhållande till oss), huvud  med viss form, 
mun, näsborrar, öron och ögon, fyra ben som den 
använder att stå på o.s.v.? Hur många egenskaper 

kan man plocka bort utan att förlora 
”hästigheten”? Är en möjlig häst med tre ben 

fortfarande en häst? Om den har träben då? Det 
gäller att ha tungan rätt i mun så att definitionen 
inte blir nåt i hästväg så att säga. Ibland kan det 

behövas en viss avlärning innan man kan ta in ny 
kunskap, och det kan ta lång tid innan ny kunskap 

blir gemensam för alla och kunskaps- och med- 
vetandenivån tagit ett skutt uppåt på planeten 
jorden. Som Karin Boye formulerade saken: ”Det 

gör så ont när knoppar brister…”. Men det kan 
vara kul också, inte bara för masochister! Att 

komma till djupare insikt om Livet självt har sina 
poänger.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  Regeringen har nu presenterat en plan för hur nu-

varande restriktioner som införts för att få bukt 
med pandemin ska kunna trappas ner och tas bort. 

Jag anser att den är realistisk, MEN om det 
kommer nya större utbrott eller uppstår nya luriga 
mutationer som de nu tillgängliga vaccinen inte 

biter på, kan nya restriktioner införas snabbt. 
Planen bygger på att vi alla håller i och håller ut, 

och inte tar ut segern i förskott. Om allt går enligt 
planen kommer vi att kunna träffas fysiskt på 
retreaten i Blekinge i augusti, se separat annons i 

detta nummer av ECK-Nytt. Vi kommer att 
begränsa antalet deltagare och endast ta emot 

deltagare från Sverige. Dessutom kommer vi att 
kräva munskydd i vissa gemensamma aktiviteter 
även om de sker utomhus. Munskydden ger ett 

ganska dåligt skydd för bäraren, men är bra till att 
hålla eventuell smitta för sig själv. Man kan vara 

smittbärare även om man haft sjukdomen eller är 
vaccinerad. Därför måste alla deltagare bo på 
retreatområdet av säkerhetsskäl (utom platschefen 

som bor hemma samt en köksansvarig som också 

Pandemisk snabbkurs i Livets villkor 

Text: Stig Ollmar 

 

Foto: Mayli E. 



  

 

bor hemma på orten). Om retreaten mot förmodan 
skulle behöva ställas in återbetalas deltagaravgift-

erna ( men inte utlägg för bokade biljetter).  
 

   Vårens internationella ECK-seminarium blev 
digitalt, liksom förra årets Världsseminarium, och 
har varit tillgängligt på internet under hela maj 

månad och har nu precis gjorts tillgängligt under 
hela juni.. Seminariet hade titeln Spiritual Keys for 

a Happier Life, och Sri Harolds tal hade titeln The 
Cup of Life, där han gav många kul och 
upplyftande exempel på hur man kan lära av 

Livets villkor. Det finns några fördelar med 
digitala seminarier, framför allt att vi i princip når 

ut till många fler, speciellt till dem som inte har 
möjlighet att ta sig till ett fysiskt möte. Dessutom 
kan man ju se de olika avsnitten många gånger och 

ta paus när man vill. Men känslan av att vara där  
och träffa gamla bekanta och nya vänner, kanske 

få krama dem, delta aktivt i workshoppar m.m. 
….. 

finns ju inte där… I samband med online-
seminariet släpptes också en ny bok av Sri Harold: 

A Modern Prophet Answers Your Key Questions 
about Life, Book 3. Se separat annons i detta 
nummer av ECK-Nytt. Där motsvarande Book 1 

och Book 2 lyfter fram en hel del om Eckankars 
historia och organisation, är urvalet denna gång 

mera hämtat ur vardagslivet, om relationer, hur det 
är att vara förälder, tips om kost och hälsa m.m. ur 
ett ECK-perspektiv. 

   
   Efter noga överväganden och med allas hälsa 

och säkerhet i tankarna är ECK European Seminar 
i England 2021 inställt. Det finns dock vissa virala 
signaler om att det kan bli någon form av fysiskt 

seminarium i Minneapolis i samband med 
Eckankars nyårsfirande i oktober. Håll i och håll 

ut, andlig disciplin och vanligt sunt förnuft 
kommer man långt med, vi får se hur långt det 
räcker. 

 

Fråga:   Hur kom kärleken till jorden?  

 
Svar:   Kärleken kom till jorden vid dess tillblivelse. ECK, Sugmads (Guds) Röst, 

skapade alla varelser av gudomlig medkänsla för Själarna, som inte utvecklades 
andligen. Jorden var en trädgård som erbjöd rika erfarenheter för Själarna att 
arbeta och utvecklas i. De behövde lära sig och öva på överlevandets färdigheter för 

att säkerställa mänsklighetens framtid. De dagliga vedermödorna innebar en kamp, 
men att klara av dem innebar att se en ny dag. Kärlek i någon bemärkelse, gjorde 

det mödan värt. När vi betraktar de ofta ohyggliga svårigheter folk kan få uthärda, 
kanske vi drar slutsatsen att gudomlig kärlek är orättvis. Men Gud vill bara att Själen 

ska höja sig upp till Sitt gudsliknande tillstånd. Det är kärlek i sin renaste form. 
 

 
[Question:   How did love come to earth? 

 
Answer:   Love came to earth at its creation. The ECK, Sugmad´s Voice, created all 

beings because of divine compassion for Souls, who were not unfolding spiritually. 
Earth was a garden, offering rich experiences for Souls to till and toil in. They needed 

to learn and practice the skills of survival, to ensure the future of the human race. 
The trials of daily living meant a struggle, but outlasting them also meant seeing a 
new day. Love, in some measure, made the struggle worth it. When we view the often 

grievous troubles people may endure, we might decide that divine love is unfair. But 
God simply wants Soul to rise into Its own godlike state. It´s love of the purest kind.] 
 
Harold Klemp, A Modern Prophet Answers Your Key Questions about Life, Book 3 (2021), s. 16 



 

 

  

ECK-Familjeretreat 
20 - 22 augusti 2021 i Ronneby 

Blekinge 
 

Natursköna Aspan, IOGT-
NTOs kursgård ligger 
alldeles intill Östersjön. Vi 

kommer att ha tillgång till 
kanoter, en stor brygga samt 

en stor utomhusscen. Aspan 
är ett handikappanpassat 

vandrarhem. Var och en 
medtager egna sängkläder 

och handdukar – kan dock 
hyras för 100 kr.   

 

Om retreaten måste ställas in, 

får alla tillbaka sin inbetalda 

avgift, inklusive mat och logi! 
 

Priser inkl. mat och logi 
2 x frukost, 2 x lunch, 2 x middag samt 4 x fika 

 

Dubbelrum, stuga med WC och dusch: 2 300 kr/pers. 

Dubbelrum m. fönster, WC/dusch i korridoren: 1 900 kr/pers. 

Dubbelrum u. fönster, WC/dusch i korridoren: 1 600 kr/pers. 

Dubbelrum, liten stuga, WC/dusch på gården: 1 600 kr/pers. 

 

OBS! Det finns inga enkelrum tillgängliga. 
 

Har du några frågor om retreaten, transport, boende m.m. 
kontakta Erika von Buxhoeveden: buxerika@gmail.com  

Anmälan gör du till: bmsoderstrom@bredband.net  

OBS! Inga inbetalningar innan boende bekräftats. 

 

Väl mött i Blekinge! 
 

Obs! 

Låt oss veta om du har 
särskilda behov när det 

gäller maten. Veganskt, 
glutenfritt, laktosfritt, 
nötallergi o.s.v.! 
 

Vi planerar för att ECK-Familjeretreaten på 
Aspan i Blekinge ska bli av , men då vi följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, 
svensk lag samt direktiv vi får från den 
Levande ECK-Mästaren och hans stab på  
Eckankars internationella center (ESC),  
förbehåller vi oss rätten att ändra dessa 
planer om så skulle krävas. 
På grund av rådande pandemi måste 
samtliga deltagare bo på Aspan. Det kan även 
på grund av situationen t.ex. komma att 
krävas att vi alla bär munskydd under 
gemensamma aktiviteter. 
 

mailto:buxerika@gmail.com
mailto:bmsoderstrom@bredband.net


 

 

 

  

Att återupptäcka sanningen  

 
Text: Karl-Gustav Helmersson 

   Att hålla en Gudstjänst i ECKs Ljus och Ljud 

kräver både en hel del tid och förberedelser. 
Närhelst det är möjligt vill jag ta gott om tid på 
mig så att jag känner att det blir bra. Som vanligt 

började jag tänka på ett tema ca två månader i 
förväg, men just den här gången gick det trögt. Jag 

kände mig överbelastad från olika håll, främst från 
mitt lärarjobb, och därför började även min 
förberedelse för Gudstjänsten kännas som en plikt 

och som ännu ett krav på mig. Sri Harold har sagt 
någonstans, att när vi försöker pressa fram 

någonting, då lyssnar vi inte, och detta stämde i 
högsta grad.  
 

   Det kan vara lätt att underskatta hur viktiga 
ECK-aktiviteter faktiskt är, även våra online-

aktiviteter. I början av maj var jag med i 
diskussionsgruppen om Dessa underbara ECK-

Mästare. Vi pratade om ECK-Mästaren Lai Tsi. I 

något av desperation sjöng jag ”Lai Tsis bön” för 
mig själv den kvällen, för jag var väldigt trött och 

kände att jag hade kört fast. Morgonen därpå blev 
jag inspirerad att slå upp Shariyat-Ki-Sugmad och 
drogs då till ett av mina favoritkapitel där ECK-

Mästaren Tindor Saki talar. Plötsligt kände jag 
entusiasm och glädje igen! Jag stoppade undan 
mitt första förslag för Gudstjänsten och 

omfamnade ett nytt och inspirerande tema. I 
kapitel nio i bok 1 av Shariyat betonas också hur 

viktiga, ja livsviktiga, ECK-Satsang-klasser 
(studiegrupper) är, både för individen och för 
Eckankar som helhet.  

 
                                                

                                                 

   Vi pratar nog inte så ofta om ECK-Mästaren 

Tindor Saki, som är väktare för Shariyat-Ki-
Sugmad (Eckankars heliga bok) på Själsplanet. 

Kanske för att vi inte har någon bild (teckning) på 
honom, kanske för att han inte omnämns så 
mycket i ECKs böcker? Men han har spelat en av-

görande roll i Eckankars historiska utveckling och 
i att mera öppet föra ut ECKs lära till människorna.  

 
   I boken Dessa underbara ECK-Mästare har vi ju 
nu fantastiska berättelser om flera av de ECK-

Mästare som spelar en mycket aktiv roll i att hjälpa 
tidens Levande ECK-Mästare. Jag kan varmt 

rekommendera den här boken. Den är också en 
fantastisk inkörsport för nya intresserade personer.  
 

   I kapitel tio, ”The Arch of the Heavenly World” 
(Den himmelska världens valv) i bok två av 

Shariyat nämner Tindor Saki att vi ständigt måste 
återupptäcka sanningen på nya sätt och i olika 
former för att den ska ha kvar sitt värde för oss. Ett 

av de viktigaste sätten att göra detta på är förstås 
ECKs Andliga Övningar. Men även att vara öppen 

för vad det dagliga livet visar oss.  
 
   Varje gång jag gör någonting för ECK får jag en 

massa gåvor, och så är det för alla. För mig 
kommer gåvorna främst i form av kärlek och 

insikter. Som en del av min förberedelse för ECK-
Gudstjänsten den här gången såg jag tydligare, att 
när saker och ting kärvar till sig för mig är det för 

att 1)  jag har glömt bort att jag är Själ och varför 
jag är här, och 2) jag har glömt bort Mahantan, 

som alltid är med mig.  
 
   I boken ECK-Vidya (1973) står det i kapitel 8, The 
Strange Books of the ECK Adepts på s.124,  att ”En 
gång i tiden var de här ECK-Mästarna oerfarna Själar 
precis som alla som nu lever i sin fysiska kropp, men 
under loppet av sin andliga utveckling nådde de till sist 
den Gudomliga Verklighetens höjder och blev en sann 
Satguru och medarbetare med Sugmad. Detta bör ge 
hopp åt alla som börjar på ECKs väg.”   
(“Those ECK Masters were once inexperienced Souls 
like anyone now living in the physical body, but in the 
course of their spiritual evolution finally reached the 
heights of the Divine Reality, and became a true 
Satguru, and a co-worker with the SUGMAD. This 
should give hope to all who enter into the path of 
ECK.”)                      
                                 forts. sista sidan   

 

Lai Tsi´s prayer 
Show me Thy ways O Sugmad, teach me Thy path. Lead me 
in Thy truth and teach me, on Thee do I wait all day. 
Remember O beloved, Thy guiding light and Thy loving care, 
for it has been ever Thy will to lead the least of Thy servants 
to Thee. 
 
Harold Klemp, Dessa underbara ECK-Mästare (2020), s. 50 

Lai Tsis bön 

Visa mig Dina mått och steg, 
O´Sugmad; Lär mig Din väg. 
Led mig i Din sanning, och 

undervisa mig; Dig tjänar jag 
dagen lång. Minns O älskade, 

Ditt ledsagande ljus och Din 
kärleksfulla omsorg. Ty det 
har alltid varit Din vilja, att 

leda den ringaste av Dina 
tjänare till Dig! 



 

 

  

 

  

NY BOK AV HAROLD KLEMP 

ECK-Mästare lyser upp vår väg 

Jag har hört att människor möter andra ECK-Mästare på det fysiska.  
Är det verkligen möjligt? Och i så fall, hur fungerar det? Var får de sin kropp ifrån?  

Och hur kan jag möta en av dessa Mästare? 

 
   Mängder av okända, anonyma ECK-Mästare rör sig bland människor varje dag, för dessa Mästare är inte 

uppstigna Själar. De söker efter individer som är värdiga att lyftas andligt.  
 
   Det finns en stor aspekt du behöver räkna med. Mahantan, Den Inre Mästaren, finns i viss mån i alla 

människor, därför att han är ECK självt. Det är ECK som upprätthåller allt levande såväl som alla livlösa ting.  
Din utmaning är att öppna ditt andliga medvetande så att du kan se Mahantan i andras ögon och handlingar.  

 
   Det är en stor uppgift! Men var medveten om att du alltid befinner dig på helig mark, och att Mahantans 
prövningar kommer gång på gång.  

 
  När du uppnår en viss nivå i din utveckling, kanske han sänder en ECK-Mästare i mänsklig form för att erbjuda 

dig en speciell möjlighet till att ta ett hopp framåt till en högre medvetandenivå. Kommer du att vara redo?  
 
   Var alltid uppmärksam på dessa gudomliga budbärare eller hemliga agenter, om du så vill. De kan komma 

som tiggare, mekaniker, köpmän etc.. Du kommer att märka att det är något speciellt när du träffar på dem.  
Lärdom: Bemöt alla på samma sätt som du skulle bemöta Mahantan, den Levande ECK-Mästaren. 

 
Harold Klemp, A Modern Prophet Answers Your Key Questions about Life, Book 3 (2021), s. 165-166 

 

 



Forts. 

 

 

     

 

   Det som har inspirerat mig mycket under 
förberedelsen med och genomförandet av den här 

Gudstjänsten i ECKs Ljus och Ljud är att så många 
andra varit delaktiga och hjälpt till, var och en på 
sitt sätt. En av de allra viktigaste sakerna att inse 

på ECKs väg är, att det är en stor gåva och 
möjlighet att få hjälpa till, och att få göra det på ett 

sätt som känns bra och riktigt för en själv samt att  

det man bidrar med är viktigt och uppskattat. I 
Shariyat-Ki-Sugmad, s. 436, står det att ”Sugmad 

säger att Det lever varken i himlen ovan eller på 
jorden nedan, inte heller i något paradis, utan Det 
lever i hjärtat hos sina hängivna som älskar Det.” 

(”The Sugmad says It lives neither in heaven above 
nor on earth below, nor in any paradise, but It lives 

in the hearts of Its devotees who love It.”) 

 

Ögonblicken går bortom tiden,  
och likt ensamma toner som tillsammans 

skapar en melodi,  
skapar de ett sammanhang, en helhet,  

våra dagar – våra erfarenheter – våra Liv. 
Text och foto: Mayli E 


