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Sri Harold Klemp
Eckankars andlige ledare

ECKANKAR, den andliga frihetens väg, är en
aktiv, individuell och kreativ andlig träning, som
i alla skeden av livet finns tillgänglig som en
vägvisare och karta på din resa hem – till
Självförverkligandets och Gudsförverkligandets
höjder och bortom.
Nyckeln till andlig frihet finns inom dig.

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 mer information.
Gudstjänster på Rigagatan 3
lördag 24 sep

OBS! lördag 29 okt
lördag 26 nov

Kl. 13:00
Kl. 13:00 Endast digitalt!!!
Kl. 13:00

Sound of Soul på Rigagatan 3
lördag 10 sep
lördag 15 okt
lördag 12 nov
lördag 10 dec

Kl. 13:00
Kl. 13:00
Kl. 13:00
Kl. 13.00
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Göteborg:
Helge Lunde
070 - 510 00 61
Blekinge: Erika v Buxhoeveden 070 - 868 53 79
Trollhättan: Lilibeth Björnänger 070 - 754 42 58

Nästa nummer av ECK-Nytt utkommer den 15 december 2022.
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Dagens mysterier
är inga mysterier imorgon
Text: Stig Ollmar
Rubriken ovan har hämtats från omslaget till
boken Truth Has No Secrets (2005). Det är den
tredje boken i serien Immortality of Soul Series
och innehåller drygt hundra visdomscitat hämtade
ur Harold Klemps omfattande författarskap,
mycket lämpliga att kontemplera över eller läsa
som förberedelse inför ett konstruktivt och aktivt
andligt drömmande, och de blir på det sättet en
sorts bränsle till en typ av andliga övningar. Men
vad trist, kanske någon utbrister, då har vi ju
ingenting att förundras över imorgon! Bara lugn,
det finns flera och det kommer nya hela tiden, det
kommer alltid att finnas ett steg till att ta. Man får
experimentera sig fram. Som vanligt gäller att den
bästa andliga övningen är den som faktiskt blir av!
Ibland är sanningen besk. Ibland är den hård.
Och därför är vi ibland inte kapabla att godta
den. Ty när vi ser på den ser vi den genom vårt
medvetandetillstånd – genom våra ögon, genom
våra erfarenheter – inte bara från denna livstid
utan från alla tidigare liv. Ju mer erfarenhet vi
har, desto mer kan vi urskilja sanning.
[Sometimes truth is bitter. Sometimes it´s harsh.
And sometimes for this reason we aren´t able to
recognize it. Because when we look at truth, we
look at it through our state of consciousness –
through our eyes, through our experience – not
just from this lifetime but from every past
lifetime. The more experience we have, the more
we are able to discern truth.]

E6:an), och några macho vikingaättlingar njöt av
de oväntat varma böljorna som sköljde in mot
stranden vid sextiden på morgonen. Ett fantastiskt
sätt att vakna upp innan vi frossade i oss av den
rikliga frukostbuffén! Se bildcollage i detta
nummer av ECK-Nytt. Aktiviteterna gav
mersmak, och jag kan redan nu meddela att vi
redan har bokat in oss på en kursgård i Stockholms
norra skärgård 31 juli – 2 augusti sommaren 2023,
mera information om detta kommer i nästa
nummer av ECK-Nytt.
Jag vill påminna om att vi inte kan blåsa faran
över beträffande covid-19 i sina olika varianter.
Många länder kräver fortfarande vaccinbevis för
inresa. Läget har dock förbättrats till den grad att
ECKANKAR kommer att genomföra ett
traditionellt fysiskt seminarium i Minneapolis
21 – 23 oktober, se www.ECKseminars.org .
Seminariet har temat Become a Light to the World,
med undertiteln A Secret of Spiritual Living. På
grund av pandemiska restriktioner har vi inte
kunnat se vår Levande ECK-Mästare på scenen
rent fysiskt på några år, men nu är det meningen
att han ska hålla sitt föredrag direkt från scenen
under seminariet! Det åligger deltagare i årets
världsseminarium att själva ha koll på gällande
regelverk och restriktioner, som kan skilja sig en
hel del mellan olika länder, och även regler
beträffande eventuella mellanlandningar under
resan. Observera att både regelverk och
restriktioner kan komma att ändras med kort varsel
om situationen så kräver!

Harold Klemp, Truth Has No Secrets (2005) s. 96
Under en underbar weekend i början av juli
samlades några av oss för en ECK Familjeretreat
utanför Helsingborg. Vi huserade på en folkhögskola med mycket fina mötesrum, bra mat och
moderna bekväma studentrum. Danmark var fullt
synligt tre kilometer bort (i princip simavstånd om
man bara lyckas hålla undan för den omfattande
sjötrafik som passerar på denna blöta version av
…

Vi har fått förfrågningar om möjligheter att kunna
deltaga i olika studiegrupper inom vår region, så
vi satsar nu på att få igång flera satsang-grupper
under hösten, se separat information i detta
nummer av ECK-Nytt. ”Satsang” betyder studera
tillsammans, och att jobba sig igenom ett
studiematerial tillsammans tillför många nya
perspektiv som man aldrig skulle ha kommit på
utan hjälp och tips från sina studiekamrater.

Flertalet studiegrupper kommer att mötas
regelbundet på internet, men det går bra att samla
fysiska deltagare lokalt också om det skulle vara
fördelaktigt. Man kan också tänka sig
hybridgrupper, om kursledaren tycker att det är
hanterbart. Ordet ”hybrid” verkar vara populärt
just nu: hybridbil, hybridmöte, hybridkrig,
hybridfamilj, hybridvegetarian (en variant av
”Stockholmsvegetarian” – man äter vad som helst
men helst vegetariskt), osv. Häromdagen såg jag
en annan användning: hybridpensionär, en i
princip pensionär som alltså uppnått mogen ålder
men envisas med att hålla sig kvar på arbetsmarknaden på deltid. Ursprungligen var ordet
reserverat för den biologiska korsningen av två
arter, men språket ändras ju över tid och ibland så
mycket att gamla utsagor plötsligt betyder sin raka
motsats. Detta brukar inte vara något problem om
man hänger med i utvecklingen men kan ibland
föranleda allvarliga missförstånd. Man kan också
skoja till det mesta genom att vränga till språket,
det är ju till och med en födkrok för t.ex. ståuppkomiker: Att få lite fart på inre förstoppning med
andliga lavemang kan vara ”skitkul”. Det här
använda förstärkningsordet verkar ha blivit ganska
rumsrent numera, även om vi bör undvika det i
andakter och gudstjänster.
ECKANKAR kommer att medverka i HarmoniExpo, en livsstilsmässa som körs i Solnahallen
utanför Stockholm 29 – 30 oktober. Vi kommer att
ha ett utställningsbås med ECK-material
bemannat av entusiastiska ECKister, och i båset
erbjuda snabbkurs i HU-sång i vårt ”inre rum”, ett
halvgenomskinligt lila tält som vi testade under
vårens HarmoniExpo. I en närbelägen
föreläsningssal i samma utställningshall kommer
på lördagen respektive söndagen två team av
vältaliga ECKister berätta om vad vi håller på med
och dela med sig av personliga erfarenheter från
sitt utforskande av andliga världar med hjälp av
ECKANKARs metoder.
Inom vetenskapsteorin söker man efter vad som
kännetecknar god vetenskap. En allmänt
vedertagen princip har formulerats av Karl
Popper, brittisk filosof född i Österrike. Enkelt
uttryckt kan den formuleras som ”För att ett
påstående ska betraktas som vetenskapligt måste

det finnas någon sorts test som om det utfaller
positivt eller visar sig vara sant strider mot
påståendet och därför visar att det inte är
allmängiltigt”. Det brukar inte vara så svårt att
konstruera ett sådant test inom naturvetenskaperna, där man kan mäta och räkna på de
variabler man studerar. Inom beteendevetenskaperna blir det svårare eftersom beteenden kan
tolkas på olika sätt.

Hur är det då med andliga eller mystiska
erfarenheter? Det har föreslagits att mystiska
erfarenheter är icke-kommunicerbar kunskap,
vilket kan betyda att upplevaren saknar ord eller
begrepp för att beskriva erfarenheterna, eller att
lyssnaren/läsaren inte kan förstå berättelsen
genom sina referensramar – trots att den kan upplevas väl så verklig som upplevelser man tar in
genom sina fysiska sinnen. Att skilja på verkliga
själsfärder i andra världar, hallucinationer och
hjärnspöken är ingen enkel sak, det tar år av
studier att vidga perspektivet och öva upp
fungerande förmågor. Inom ECKANKAR brukar
vi säga att det alltid finns ett steg till att ta, vilket
har samma andemening som att modern vetenskap
betraktar varje teori som provisorisk. Man kan
använda den tills den motbevisats, eller tills man
gjort den bättre (uppdaterat den). Att föra
anteckningar i sin andliga dagbok kan jämföras
med hur en forskare skriver ner sina observationer
i sin labb-journal (numera ofta digital). Man kan
söka sig fram i Poppers anda med andliga övningar
och experiment, även om ECKANKARs väg är
individuell. Genom att använda beprövade
principer i sitt sökande kan man undvika många
plågsamma Själsförsök.
ECKANKAR är en erfarenhetsreligion. Men hur
utforskar man verkligheten bortom tro och
vetande? Kan man verkligen använda Karl
Poppers falsifierbarhetsprincip för detta? Testa!

Minnesbilder från vår ECK Familjeretreat 2022.
Nästa sommar skapar vi nya minnen tillsammans
i Stockholms skärgård. Planera redan nu!

Inbjudan till studiegrupper
(ECK-Satsangklasser)
För mig personligen har ECKANKARs
andliga kurser spelat en avgörande roll för
att ge mig en djupare förståelse av livet och
mig själv. Dessa kurser har givit mig
ovärdeliga tekniker och redskap för att
navigera mig fram genom livet och kunna
ha ett större mått av andlig frihet i mitt
dagliga liv.
Jag känner inte längre någon rädsla,
varken för det som sker i det här livet eller
för det som följer när den här kroppen gjort
sitt, eftersom jag har lärt känna mig själv
som Själ, mitt verkliga jag.
ECKANKARs andliga kurser är
kursbrev som man studerar på egen hand.
Varje kurs består av månatliga kursbrev
och sträcker sig över ett år i taget. Om du
tycker att det här verkar intressant kan du
börja med att studera den första kursserien,
The Easy Way / Den enkla vägen. Med
kursavgiften får du förutom själva
kursboken även en tidning som heter The
Mystic World, fyra nummer per år.
Om du sedan efter det året vill fortsätta
med nästa kurs kan du göra det. Om du inte
längre vill fortsätta, behöver du förstås inte
göra det. Det är ditt eget val.
För att fördjupa din förståelse av
kurserna erbjuder vi nu tre olika
studiegrupper, det som vi kallar ECKSatsangklasser, via Zoom. Där får du
möjlighet att diskutera och utbyta
erfarenheter med andra som läser eller har

läst samma kursserie. Varje studiegrupp
kommer att ha ett Zoom-möte i månaden
och sträcker sig alltså över ett år.
För att vara med i en ECK-Satsangklass
behöver du förstås ha det aktuella
kursbrevet och även studera antingen
samma, eller någon av de andra kursbreven
på egen hand.
Om du är intresserad eller har några
frågor är du välkommen att kontakta
respektive kursledare (Arahata). Vill du
beställa The Easy Way går du in på
ECKANKARs internationella hemsida:
www.eckankar.org , under Engage finner
du ECK Membership Enrollment –
Advanced Spiritual Living Courses.
The Easy Way/Den enkla vägen:
Kursledare: Erika buxerika@gmail.com
ECK Dream 1/ECKs första drömkurs:
Kursledare: Håkan eck.hakan@yahoo.com
Soul Travel 1: Kursledare: K-G
karlghelmersson@gmail.com
Om du har övriga frågor eller önskemål
ber vi dig kontakta K-G på ovanstående
mejladress. Vi kan förstås inte erbjuda hur
många kurser som helst men vill gärna höra
vad du är intresserad av, så får vi se vad
som är möjligt att erbjuda utöver de
ovanstående tre studiegrupperna.
Karl-Gustav Helmersson

Casper
meddelanden från ”andra sidan”
Text: Mayli Ekberg
Casper, en charmig ”herre” som alltid hade
mycket att prata om, glad, vänlig, social och
med kärlek i överflöd. Till sitt yttre var han
iklädd en granitgrå ”kostym” i form av en
kinesisk nakenhund. Ett riktigt charmtroll och
en lycklig Själ.
Det var inte alls planerat (trodde jag) att han
skulle komma till oss, men så blev det.
Meningen då var att han bara skulle stanna i en
vecka, men vi fick tre år tillsammans. Casper
var 11 år när han kom till oss och hon som
hade honom då berättade att han var född med
ett förstorat hjärta. Han lever så att säga på
övertid, sa hon, ingen trodde att han skulle bli
så här gammal.

En natt vaknade jag av att Casper hade svårt
att andas. Jag ringde djursjukhuset och de sa
att vi skulle komma så fort vi kunde. Jag
väckte en granne som utan att tveka körde oss
dit. När vi kom fram röntgade de honom och
veterinären visade mig bilderna. Hans hjärta
tryckte mot luftvägarna och det fanns nästan
inget utrymme kvar för luften att passera ner
till lungorna. Caspers ”övertid” började ta slut.

Jag fick en liten stund ensam med Casper,
en kort men värdefull stund. När veterinären
kom in, bad jag honom att hjälpa Casper. Trots
att han nu var väldigt trött lyfte han sitt huvud
och gav mig en puss och en blick som sa –
Tack, jag älskar dig och allt är som det ska
vara!
När jag sedan kom hem tidigt på morgonen,
möttes jag av Trolla, vår andra kinesiska
nakenhund (som ni kunde läsa om i förra
numret av ECK-Nytt) och hon pratade och
pratade. Hon pratade och lät precis som
Casper. Inte så konstigt kanske man kan tycka,
men det var mycket märkligt eftersom Trolla
aldrig brukade prata på det här sättet. Hon hade
aldrig gjort det tidigare och hon gjorde det
aldrig mer igen. Jag tänkte att det var ett sätt
för Casper att säga att allt var väl.
Lite senare samma morgon satte jag på tv:n,
där en kvinna just skulle skrapa en trisslott. Jag
var inte särskilt intresserad av vad som hände,
men kvinnan fångade min uppmärksamhet när
hon berättade att hon var från Fristad, som
ligger just utanför Borås, där jag är född, och
dessutom har jag bott i Fristad. När hon nu
fångat min uppmärksamhet och fått mig att
titta lite extra, vände hon sig om och tittade
med en stadig och allvarlig blick som liksom
”borrade” sig igenom kameran. Det kändes
som om det var mig hon tittade på, sedan sa
hon med en lika stadig röst – ”och det här är
för Casper”! Sedan vände hon sig om och
började skrapa sin lott, som om ingenting hade
hänt. Inte nog med detta, jag skulle få
ytterligare en hälsning samma dag.
Senare på eftermiddagen gick jag till affären

för att handla några saker. Utanför affären satt
en schäferhund. Sitter du här i regnet, sa jag.
Mina tankar var hos Casper och jag hade svårt
att komma ihåg vad jag skulle handla, så jag
gick runt bland hyllorna i säkert en timma. När
jag sedan kom ut från affären, såg jag att
hunden satt kvar i en stor vattenpöl och var
alldeles genomblöt, för nu regnade det rejält.
Här kan du ju inte sitta, sa jag och tänkte att
hon måste ha blivit bortglömd, för ingen kan
ju rimligtvis ha varit lika länge eller längre än
vad jag var i affären. Jag gick tillbaka in igen
och förklarade situationen för personalen.
Skulle jag kunna få ta in henne i entrén, den
lilla ”slussen” innan man kommer in i själva
butiken, och kanske få något att torka henne
med också?

Jag tog in hunden och började torka henne.
På en bänk satt fyra tjejer i 14-årsåldern.
Vilken fin hund du har, vad heter han? Det är
inte min hund och det är inte en han utan en
hon, en tik, sa jag. Då sa en av tjejerna – ”Vad
synd, för annars skulle han ju kunnat heta
Casper”!
Då hade jag svårt att hålla tillbaka tårarna och
jag berättade för dem om Casper. Oj, förlåt,
förlåt! Nej, du behöver inte alls be om
förlåtelse, tvärtom och hur skulle du kunna
veta. Jag måste bara få fråga varför du sa just
Casper? Förlåt, sa hon igen, men jag vet inte,
jag har verkligen ingen aning! Personalen
lyckades få tag i ägaren till hunden som nu var
torr, och jag var tacksam för att jag fått ”låna”
henne en liten stund.

På ECKANKARs officiella hemsida www.eckankar.org
hittar du bl.a. den här underbara boken, ”Animals are
Soul too!” av Harold Klemp. Förutom böcker hittar du
mer information om vad ECKANKAR är och står för,
som t.ex. att Själen är evig, reinkarnation, drömmar,
andliga övningar, ECK-Mästare – vilka är de?, Mahantan,
Den Levande ECK-Mästaren Sri Harold Klemp, andlig
frihet, karma, Självförverkligande, Gudsförverkligande
och mycket, mycket mer…

Du är Själ – en evig, unik,
gudomlig
gnista av Gud.

