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Sri Harold Klemp 
Eckankars andlige ledare 

 

Föreställningsförmågan är Gudsgnistan inom dig. I 

kraften av den gudomliga kreativiteten finns inga 
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Den kreativa föreställningsförmågan kan lyfta oss till 

att i sanning bli gudalika varelser. 

 
 

- Sri Harold Klemp, Mahantan, den Levande ECK-Mästaren 
 

Vi fortsätter med fysiska möten på Rigagatan 3 i Stockholm. 

ECK-Gudstjänsterna sänds även digitalt, medan Sound of Soul-mötena på 

Rigagatan endast kommer att ske fysiskt, alltså inte digitalt.  

Sound of Soul-möten kan även ordnas lokalt runt om i landet,  

så hör gärna av dig till någon av kontaktpersonerna här nedan för information. 

 

Gudstjänster på Rigagatan 3             Sound of Soul på Rigagatan 3 

     OBS! lördag 26 mars   kl. 13:00 OBS!          lördag 12 mars   kl. 13:00 

          Obs! 26 mars endast via Zoom               lördag   9 april   kl. 13:00 

lördag 23 april   kl. 13:00                      lördag 14 maj    kl. 13:00 

              lördag  28 maj    kl. 13:00                      lördag 11 juni    kl. 13:00 

Kontaktpersoner 
 
Göteborg:  Helge Lunde                  070 - 510 00 61                   Malmö:  Håkan Petersson  eck.hakan@yahoo.com                                                                                                                                                                                                 

Blekinge:   Erika v Buxhoeveden    070 - 868 53 79                  Västerås:         K-G Helmersson       076 - 573 77 81 

Trollhättan:  Lilibeth Björnänger    070 - 754 42 58                  Helsingborg:    Anders Gertsson     076 - 800 09 30 

 

Copywright © 2000-2022 ECKANKAR. Alla rättigheter förbehållna. Orden ECKANKAR, ECK, EK, MAHANTA, SOUL TRAVEL, [SJÄLSFÄRDER] 
och VAIRAGI, bland andra, är varumärken för ECKANKAR, PO Box 2000, Chanhassen, MN 55317 – 2000 USA 

 

Nästa nummer av ECK-Nytt utkommer omkring 15 juni 2022.  
Dina bidrag tas tacksamt emot! Skicka dem till: 
 
Mayli Ekberg 
SigfridEdströmsGata 32 
724 66 Västerås 
mayliekberg888@gmail.com  
 
Ansvarig utgivare: Håkan Petersson 
Redaktör: Mayli Ekberg 

 

För att prenumerera på ECK-Nytt kontakta: 
ECKANKAR i Sverige 
Box 78 
138 22 Älta 
 
OBS! Telefonsvararen håller på att avvecklas. 
E-post: kontakt@eckankar.se  
 
www.eckankar.se      Hemsida för Eckankar i Sverige 
www.eckankar.org    Eckankars officiella hemsida. 

 

mailto:eck.hakan@yahoo.com
mailto:mayliekberg888@gmail.com
mailto:kontakt@eckankar.se
http://www.eckankar.se/
http://www.eckankar.org/


 

  VAD ÄR RÄTT? 
Text: Stig Ollmar 

   De senaste två åren har vi alla utsatts för större 

utmaningar än vi normalt brukar behöva hantera. 

Pandemin har vi nu i stort sett lärt oss att leva 

med i vårt land – med eller utan vaccinering. På 

individnivå överlåter Eckankar till den enskilde 

att fatta egna beslut i personliga frågor, på grupp-

nivå uppmanas vi hjälpa till på ett konstruktivt 

sätt i det samhälle vi lever och så långt det är 

möjligt följa myndigheternas rekommendationer 

– t.ex. genom att ställa in fysiska sammankomster 

då smittrisken bedöms som hög. Eckankar var en 

av de första internationella organisationerna som 

ställde in alla fysiska möten från och med den 9 

mars 2020 i väntan på nödvändig och pålitlig 

information. Sedan dess har pandemin utvecklats 

i olika fart och på olika sätt i olika länder, och 

olika lagar och rekommendationer har införts i 

olika länder, ja till och med olika regler i olika 

områden inom ett och samma land. Det är lätt att 

vara efterklok, allting kan alltid göras bättre, men 

innan det finns ett visst mått av kunskap famlar 

man ofta i blindo eller experimenterar hej vilt. Vi 

som fortfarande lever kan vara tacksamma över 

att den så kallade överdödligheten i Sverige på 

grund av pandemin har varit en av de lägsta i hela 

världen, även om vi kanske inte blev 

världsmästare i den grenen. Det är svårt att göra 

bra statistiska jämförelser, både normala 

statistiska fluktuationer och lite olika definitioner 

och mätmetoder i olika länder strular till det, och 

om skillnaderna är små är det statistiskt möjligt 

att jämförda storheter förhåller sig tvärt om vad 

jämförelsen säger, på grund av okontrollerbara 

faktorer som varierar lite hur som helst.  

   Finns det då någon hjälp och vägledning att få i 

Eckankars lära? Till att börja med är ju en av våra 

grundprinciper att Själen är evig! Ur det 

perspektivet kan nog många lidanden och 

vedermödor bäras lite lättare – även om de kan 

vara ytterligt obehagliga och plågsamma medan 

de pågår. Vår andlige ledare, Sri Harold Klemp, 

har 

har också lagt in de så kallade Maybury´s lagar i 

vår samling andliga principer, som en moralisk 

och etisk kompass i det dagliga livet: 

• Gör allt du kommit överens om att göra, 

och 

• Inkräkta inte på andra personer eller deras 

egendom. 

   Jag har kollat lite inom min egen erfarenhets-

sfär och funnit att när det gnisslar i det dagliga 

livet har någon eller några, kanske jag själv, brutit 

mot minst en av dessa lagar – ett fungerande 

diagnosverktyg alltså. Hur man ska förhålla sig 

till och eventuellt åtgärda den uppkomna 

situationen måste man dock klura ut själv, men 

som Själ har man ju resurser utöver den 

vardagliga verkligheten, om man öppnar sig för 

andlig inspiration och inre ledning och inte bara 

stirrar sig blind på hur det verkar vara på det allra 

lägsta planet just nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Under de senaste veckorna har vi tvingats se 

andra typer av hot segla upp på världskartan. 

Testat mot Maybury´s lagar är det inte svårt att 

hitta avvikelser från hur det borde vara enligt 

dessa lagar. Eckankar sysslar inte med politik, 

men vi hjälper individer att utvecklas som andliga  

 



 

  varelser för att på sikt bli Medarbetare med Gud, 

och man kan nog säga att alla Själar inte kommit 

lika långt på den resan. Vad man som ECKist vill 

göra för att lyfta upp världsläget är en individuell 

fråga, svaren kan vara oförenliga även för en och 

samma individ beroende på om situationen 

utspelar sig på individnivå, inom familjen eller 

mellan grupper av människor, och variera över 

tid. På kort sikt kanske det inte finns någon 

patentlösning, men på längre sikt kommer vi att 

få en bättre överblick på de förändringar som nu 

tvingar sig på oss på olika områden. Liv 

kännetecknas av förändring, och det kan man lära 

sig mycket av oavsett om det känns bra eller 

tvärtom.  

   Vi planerar nu för vårt deltagande i 

HarmoniExpo, en livsstilsmässa i Solnahallen 

utanför Stockholm. Vi kommer att presentera 

Eckankar både i en monter med ECK-material 

och med föredrag. Så här såg det ut när vi var där 

hösten 2021:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   För information om årets vårseminarium i 

Minneapolis 15-17 april hänvisar vi till 

Eckankars internationella hemsida: 

www.Eckankar.org . 

   Vi kommer att arrangera en ECK Familjeretreat 

8-10 juli utanför Helsingborg, se separat annons i 

detta nummer av ECK-Nytt samt bifogad (eller 

nedladdningsbar) anmälningsblankett. 

    

Kunskap, visdom och förståelse är bara Guds 

egenskaper. Men när du har (gudomlig) kärlek, 

har du allt. 

[Knowledge, wisdom, and understanding are 

only attributes of God. But when you have 

love, you have the whole thing.] 

Harold Klemp:  

Spiritual Wisdom on Conquering Fear (2005) s. 44 

 

Foto: Mari Uneus 

Uppdaterad HU-sång!  

Denna uppdaterade HU-sång spelades in 

under Eckankars Världsseminarium 1989.  

 

 

 

 

 

 

 

 

HU sjungs enskilt eller i grupp som en 

kärlekssång till Gud. Här kan du lyssna till 

tusentals människor som sjunger HU 

tillsammans. Alla kan sjunga HU, oavsett 

vilken religiös tillhörighet man har eller  

t.o.m. om man inte har någon alls. Här 

finner du även grundläggande förklaringar 

till Eckankar. De är dock på engelska. 

https://www.eckankar.org/hu/explore-hu-en/ 

 

 

Du kan även enkelt 

ladda ner denna 

fina, behändiga HU 

App. Även den 

med en uppdaterad 

HU-sång. Gratis 

nedladdning på 

APP Store och 

Google Play. 

http://www.eckankar.org/
https://www.eckankar.org/hu/explore-hu-en/


 

  

 

Sundsgårdens konferenshotell ligger alldeles vid Helsingborg och 

har utsikt över det leende Öresund, Ven och Danmark. Där finns 

möjlighet att bada i havet och gå på strövtåg i natursköna 

omgivningar. Rummen och lokalerna är fräscha och ljusa. 

Måltiderna tillagas i hotellets egen miljöcertifierade restaurang.  

OBS! Låt oss veta om du har särskilda behov när det gäller 

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

Årets ECK-Familjeretreat planeras äga rum på 

Sundsgårdens konferenshotell i Helsingborg. 

Temat i år är kreativitet. 

Pandemin verkar ha släppt sitt grepp om oss, men vi får 

vara beredda på att situationen kan ändras. Vi följer 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer, svensk lag 

samt direktiv från den Levande ECK-Mästaren och hans 

stab på Eckankars Internationella Center (ESC). 

 

 

  

Priser inkl. mat och logi: 

2* frukost, 2* lunch, 2* middag samt 4* fika 

2000 kronor per person i dubbelrum. 

2500 kronor per person i enkelrum. 

Barn under 18 år som kommer med förälder gratis. 

 

Har du några frågor om retreaten, transport, 

boende m.m. kontakta Anders Gertsson: anders.gertsson@icloud.com  

Anmälan gör du till: bmsoderstrom@bredband.net  

Ange antal personer, typ av rum och ev. kostönskemål. 

Sista anmälningsdag är 15/5. 

OBS! Inga inbetalningar innan boende bekräftats.  

Ett välkomstmail med närmare information, program m.m. kommer att skickas ut till 

anmälda innan retreaten. 

Observera att anmälan är bindande! 

 

ECK-Familjeretreat 
8 – 10 juli 2022 i Helsingborg 

Samtliga rum har 

WC och dusch. 

mailto:anders.gertsson@icloud.com
mailto:bmsoderstrom@bredband.net


 

  

att anpassa ECK-läran till dagens medvetande. Vi 

som studerar ECK har, i min mening, den 

fantastiska förmånen att kunna studera ECKs 

kursbrev, som hjälper oss att öppna vårt 

medvetande genom de årliga kursbreven och de 

övningar som ges i dem.  

 

   Det gångna året har vi också haft en 

studiegrupp på Zoom kring boken Dessa 

underbara ECK-Mästare. I slutet av varje kapitel 

finns en andlig övning för att möta den ECK-

Mästare som presenteras i det kapitlet. Jag har 

haft glädjen att upptäcka, att alla i vår lilla grupp 

har haft verkliga upplevelser med det kapitlets 

ECK-Mästare. Upplevelserna har varit väldigt 

olika precis som vi är olika som individer. Icke 

desto mindre har jag förstått att var och ens 

upplevelser har varit verkliga och har påverkat 

och hjälpt var och en av oss på det sätt som varit 

viktigt för just oss som individer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vill du också få personliga erfarenheter med 

andliga mästare? Kanske är du en av de oräkne-

liga människor som berörts av ett möte med en 

ECK-Mästare. I denna bok finner du sanna 

berättelser om sådana ovärdeliga möten samt en 

övning i slutet av varje kapitel så att du kan få en 

egen, personlig upplevelse av ett sådant möte. 

Fler tips från en Soul Travel workshop 

Text: Karl-Gustav Helmersson 

   Soul Travel, Själsfärdande, betyder ”utvidgande 

av medvetandet. Förmågan hos Själen att höja sig 

ovanför den fysiska kroppen och färdas i Guds 

andliga världar. Själsfärdande lärs endast ut av 

den Levande ECK-Mästaren. Det hjälper 

människan att utvecklas andligen och kan ge 

bevis för Guds existens och liv efter döden.” 

(Från boken Dessa underbara ECK-Mästare, 

sidan 262.) 

 

   Vad betyder det egentligen att ”lyckas” med 

Själsfärdande? Betyder det att få en upplevelse 

som du kan beskriva i ord, att du får svar på en 

fråga eller att du känner en större frihet och 

kärlek inom dig?  

 

   Det vi upplever i de så kallade lägre världarna, 

d.v.s. de astrala, kausala och mentala världarna 

kan vi oftast uppleva med våra sinnen, så att vi 

kan beskriva åtminstone någon del av 

upplevelsen. När vi däremot pratar om världarna 

på Själsplanet och bortom är det annorlunda. Ord 

som ”bortom” och ”ovanför” stämmer emellertid 

inte bra, för vi pratar om olika medvetandenivåer 

och inte om en lägesbeskrivning. För min del 

känner jag att jag mer och mer måste släppa alla 

mina förutfattade meningar om hur dessa högre 

världar ska vara och hur jag ska kunna ”färdas” i 

dem, samt vad mina upplevelser där betyder.  

 

   Jag hade först tänkt dela fler insikter från Millie 

Moores (en av Paul Twitchells närmaste 

lärjungar) Soul Travel workshop i London 1979 

(som jag gjorde i ECK-Nytt nr. 4, 2021). Men ju 

mer jag började skriva, desto mer kände jag att 

tiderna har förändrats så mycket. Det är inte så att 

själva kärnan i Eckankar är annorlunda nu än för 

40 år sedan, men medvetandet har ändrats mycket 

och många människor tar in saker på ett 

annorlunda sätt nu än då.  

 

   Det behövs alltid en levande ECK-Mästare för 

att 

 



 

  
Här följer ett nedkortat urval av några tips 

från den ovannämnda workshopen. 

 

   Millie var eftertrycklig på en punkt: Det finns 

bara en sak vi behöver lära oss i Eckankar, 

nämligen att släppa vårt grepp och låta 

Mahantan (den inre Mästaren) visa oss vägen. 

 

    

• Det viktigaste du kan göra för att lära dig 

Soul Travel är att öva Mahantans 

närvaro. Det räcker inte att göra detta 

bara 20-30 minuter om dagen, utan hela 

dagen. Ha den Levande ECK-Mästaren 

med dig, oavsett vad du håller på med. 

Prata högt med honom för att göra det mer 

verkligt, så kommer du en dag att höra 

honom prata till dig lika tydligt som du 

kan höra mig prata nu. Om du övar 

Mästarens närvaro på det här sättet, 

kommer du redan att vara i hans närvaro 

när du sätter dig ner för att göra dina 

andliga övningar, utan att behöva använda 

de första 15 minuterna till att jobba på 

detta.  

 

• Hemligheten är att inte försöka anstränga 

sig och pressa på utåt, utan att slappna av 

och släppa in ECK. Bjud in Mästaren 

(Mahantan) och var villig att släppa taget 

om allt som har med ditt jag att göra.  

 

• När du är redo kommer Mahantan att visa 

sig för dig – på något sätt, någon gång. 

 

• Det är viktigt att sjunga HU eller ditt 

ord. Detta har med vibrationer att göra, 

och det hjälper dig att fokusera och vara 

uppmärksam. När du sjunger eller nynnar 

högt, hör du först din egen röst med dina 

fysiska öron, men snart kommer även det 

inre jaget att höra. Ljudet är nu både 

utanför och inom dig på samma gång. Det 

här är att lyssna på och använda din egen 

röst, din egen ton och komma i samklang 

med Ljudströmmen – ECK. Så 

småningom kan du även höra andra ljud.  

 

 

 

• Vi förflyttar oss dit vår uppmärksamhet 

är. Håll därför uppmärksamheten på de 

andliga planen – på Mahantan när du gör 

dina andliga övningar, istället för på den 

fysiska kroppen, på jobbet, vardagliga 

bekymmer eller liknande. 

 

•  Dina drömmar. Uttryck en önskan om 

vart du vill vara innan du somnar. Du kan 

ge dig själv ett kommando, t.ex. ”Jag ska 

vakna i min Själskropp” eller ”Jag ska 

komma ihåg mina drömmar när jag 

vaknar i morgon.” Skapa en inre bild av 

Mästaren och sjung ditt ord eller HU när 

du är på väg att somna. Den känsla du har 

av en dröm när du vaknar, är den 

viktigaste delen av tolkningen av 

drömmen. Du behöver inte skriva ner alla 

detaljerna, men försök att komma åt 

känslan du har. Senare under dagen, i dina 

andliga övningar, kan du kontemplera 

över vad drömmen betydde och då kan du 

även komma att minnas mer av din dröm.   

 Foto: M E 



 

 

VAD GÖR ECKANKAR TILL DEN ANDLIGA FRIHETENS VÄG? 

 

   Andlig frihet är ett grundläggande tema i Eckankars lära. Varje Själ befinner 

sig på en resa till Självförverkligande och Gudsförverkligande. När man rör sig 

mot högre medvetandetillstånd når Själen frihet från sinnets begränsningar, 

känslor, karma och reinkarnation. Med denna frihet följer villkorslös kärlek, 

visdom och ansvar. ECK-vägen lyfter fram individualitet och Själens frihet. Som 

sådan genomsyrar andlig frihet etik och värderingar inom Eckankars kultur och 

organisation.  

 

VILKA ÄR ECKANKARS GRUNDLÄGGANDE TROSUPPFATTNINGAR? 

Eckankar lär ut dessa grundläggande trosuppfattningar: 

• Själen är evig. 

• Själen bibehåller Sin individualitet i all evighet. 

• Själen existerar för att Gud älskar den. 

• Själen är på en Självförverkligandets och Gudsförverkligandets resa.  

• Själen utvecklas andligen via karma och reinkarnation tills den når 

Självförverkligandets höjder.  

• Andlig utveckling påskyndas genom medveten kontakt med ECK, den 

Heliga Ande. 

• Man kan få direktkontakt med den Heliga Ande genom ECKs Andliga 

övningar och Mahantan, den Levande ECK-Mästarens vägledning.  

• Du kan aktivt utforska de andliga världarna genom Själsfärdande, 

drömmar och andra andliga tekniker.  

• Andlig erfarenhet och andlig frihet under denna livstid är möjlig för alla. 

 

ÄR ECKANKAR EN RELIGION, LÄRA, VÄG ELLER FILOSOFI? 

   Var och en av dessa beskrivningar passar in, emellertid beskriver 

medlemmar för det mesta Eckankar som en andlig lära eller väg. Eckankar är 

baserad på direkt personlig erfarenhet och går bortom filosofi och traditionell 

religion, och erbjuder praktiska metoder så att människor kan få verkliga 

andliga upplevelser – till och med den ultimata upplevelsen av Gud – under 

denna livstid. Själen är kapabel att upptäcka och själv bli sanningens väg. 


