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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. 
 

Sri Harold Klemp 
Eckankars andlige ledare 
 

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. 

 

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 

 

 Gudstjänster på Rigagatan 3 

  lördag 28 jan      
  lördag 25 feb      
  lördag 25 mars 
  lördag 29 april 
  lördag 27 maj       
 

Kl. 13:00 
Kl. 13:00 
Kl. 13:00 
Kl. 13:00 
Kl. 13:00 
 

Nästa nummer av ECK-Nytt utkommer den 15 mars 2023.  
Dina bidrag tas tacksamt emot! Skicka dem till: 
 
Mayli Ekberg 
SigfridEdströmsGata 32 
724 66 Västerås        eller till: 
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. 

 

Copyright © 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 

Sound of Soul på Rigagatan 3 

  lördag 14 jan 

  lördag 11 feb 

  lördag 11 mars 

  lördag 15 april 

  lördag 13 maj 
 

 
Kl. 13:00 
Kl. 13:00 
Kl. 13:00 
Kl. 13:00 
Kl. 13:00 
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som heretiska och fick inte spridas eller ens 

studeras under flera hundra år, och flera mystiker 

lärde sig snabbt att hålla tyst om sina esoteriska 

erfarenheter. Liknande trångsynthet går att hitta 

inom naturvetenskapen, t.ex. fick inte Einstein 

Nobelpriset för relativitetsteorin, som många tror, 

utan för den fotoelektriska effekten, eftersom 

många av dåtidens tunga fysiker ännu inte var redo 

för ett helt nytt tänkande och förespråkade viss 

försiktighet i brist på evidens. Men nu är det även 

bevisat experimentellt att han var på rätt spår, och 

teorin har vässats ytterligare. Arbetet fortskrider 

och det finns alltid ett steg till att ta – på alla 

områden! 

 

   Sedan sist har det varit Världsseminarium 21-23 

oktober, eller ECK Adventure Seminar som det 

kallas numera, och MAHANTAN, den Levande 

ECK-Mästaren, Sri Harold Klemp, talade från 

scenen efter ett par års pandemisk paus. Titeln på 

hans tal var In the Hour of Need [ung. I nödens 

stund] och gav mycket inspiration till ett 

förandligat förhållningssätt till diverse katastrofer, 

stora som små, mycket användbart IRL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mahantan, den Levande ECK-Mästaren, Sri Harold Klemp 

 

   Det går att leva livet fullt ut även i svåra tider, 

Själen är evig och alltet är hopklistrat av Gudomlig 

kärlek även om det inte alltid känns så i den 

mfysiska  

 

 

 

 

 

  

Är katastrofer det nya normala? 

Text: Stig Ollmar 

   När man följer nyhetsflödet på olika media kan 

det ligga nära till hands att tro att mänskligheten 

galopperar mot undergången i ett accelererande 

tempo. Ligger det något i det? En del av svaret 

beror på perspektivet och på definitionerna av 

mänskligheten och undergången. Brist på kunskap 

kan leda till oro, rädsla och i värsta fall panik. Men 

vad är mänskligheten? Man kan välja att definiera 

mänskligheten som summan av alla hominider som 

vandrar omkring på planeten jorden just nu, 

ungefär 400 miljoner ton biologisk vävnad med en 

mångfald intressanta biokemiska egenskaper. Eller 

som summan av alla Själar som just nu gästspelar 

på jorden i fysiska kroppar – både mänskliga och 

djuriska – för att samla viktiga andliga erfarenheter 

på sin resa hem till Gud. Brist på säker information 

kan leda till att man söker tröst i konspirations-

teorier som florerar på internet, märkliga 

alternativa verklighetsuppfattningar eller 

fundamentalistiska trosuppfattningar som har 

passerat bäst före-datum.  

 

   Eckankar, den andliga frihetens väg, står inte i 

konflikt med vetenskap och beprövad erfarenhet, 

men hela verkligheten ryms inte inom den nu 

rådande vetenskapliga världsbilden. Eckankar är 

en erfarenhetsreligion, och den som jobbar seriöst 

med Eckankars andliga övningar samlar på sig 

erfarenheter som ständigt vidgar perspektivet, den 

som söker sig fram på detta sätt har många likheter 

med en forskare i sitt laboratorium som noggrant 

dokumenterar sina observationer av välplanerade 

experiment. En del forskare jobbar med att flytta 

fram gränsen mellan tro och vetande, en del är före 

sin tid – t.ex. Mäster Eckhart som var verksam på 

1300-talet och använde uttrycket ”Gud bortom 

Gud” för den yttersta källan till Skapelsen, en 

opersonlig Gud alltså. Detta var alltför svårsmält 

för hans dåtida omgivning, och han kallades till 

Avignon, då säte för Påven, för att rannsakas av 

Inkvisitionen. Hälften av hans teser klassificerades 



 

  

fysiska kroppen. Huvuddelarna av seminariet finns 

på internet  t.o.m. 31 januari 2023, se 

www.Eckankar.org.  

 

   Men hallå där, hur kan jag veta att Själen är evig? 

För mig räcker det att, som Själ, ha erfarit en 

verklighet bortom tid och rum, någon sorts evighet 

alltså, och många vänner som praktiserat ECKs 

andliga övningar har haft liknande erfarenheter och 

tycker inte att det är konstigt men berikande på alla 

plan. Jag skriver detta under Nobelprisveckan och 

tycker det är väldigt intressant att årets fysikpris 

handlar om sammanflätning [quantum 

entanglement], att elementarpartiklar verkar kunna 

kommunicera parvis utan att vara begränsade av tid 

och rum i fysisk bemärkelse, något man redan har 

börjat utveckla för att få säkrare 

datakommunikation.  

 

   På Äventyrsseminariet släpptes ett par nya 

böcker, bland annat en som riktar sig mot 

ungdomar och unga vuxna: The Wonder Within 

You. Bokens layout tar helt nya grepp, mycket 

konstfärdig och med lite större bokstäver än i de 

flesta av våra böcker. Funkar också som 

laboratoriejournal med plats för anteckningar från 

andliga experiment. Bara kul och upplyftande, inga 

plågsamma Själsförsök. Jag är glad att jag 

fortfarande känner mig ung i sinnet, och den något 

större texten passar precis för en hybridpensionär 

utan glasögon – se separat annons i detta nummer 

av ECK-Nytt. Dags att ladda batterierna;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sista helgen i oktober visade vi upp Eckankar på 

Harmoni Expo i Solnahallen med både 

utställningsmonter och föredrag. För andra gången 

innehöll vår monter ett tält med halvtransparenta 

väggar, där besökarna erbjöds en snabbkurs i HU-

sång. Vi delade också ut över tusen ”godisrullar” 

med visdomscitat ur Harolds böcker, även HU-

kort. Vi avser att medverka även i vårens Harmoni 

Expo 25-26 mars 2023, och på en liknande 

livsstilsmässa i Enköping i maj.  

 

   Nästa år har vi placerat en ECK-Familjeretreat på 

södraste Väddö i Stockholms skärgård. Vi startar 

med middag på eftermiddagen 31 juli och avslutar 

med lunch 2 augusti. Observera att denna gång kör 

vi måndag – onsdag! Vi har 30 platser, priset 

kommer att ligga mellan 2000 och 3000 kronor per 

person beroende på rumsstandard, inklusive alla 

måltider. Barn under 18 år gratis i målsmans 

sällskap. Om du vill vara med på detta, anmäl 

intresse till Britt-Marie:  

bmsoderstrom@bredband.net så snart som möjligt. 

 

   Avslutningsvis vill jag nämna att vår äldsta 

ECKist i Sverige har fyllt 100 år under hösten. Hon 

klarar sig fint själv i sin lägenhet och får lite hjälp 

med matinköp av trogna grannar och goda vänner. 

Men hur är det man sjunger nu igen? Ja, må hon 

leva uti, ”hundrade” har ju passerat bäst före 

datum. Kanske lika bra att drämma till med ”i två 

hundra år” – det ska ju vara sångbart också. 

 

Ordet HU har en unik förmåga att lyfta dig 

till ett högre medvetandetillstånd. Det kan 

ladda/återuppliva dig andligen.  

 

[The word HU has a unique ability to lift 

you into a higher state of awareness. It can 

recharge you spiritually.] 
 

Harold Klemp: The Wonder Within You (2022), s. 30 
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   I juli 2022 var jag med mina föräldrar på en 

ECKANKAR Familjeretreat i Helsingborg, där vi 

satt i grupper och pratade om olika frågor och våra 

upplevelser kring dessa. En av frågorna dröjde sig 

kvar i mina tankar: Vilka mirakler har skett i ditt 

liv, som har givit dig en starkare tillit till 

ECKANKAR? 

 

   Jag vill dela med mig av mina svar på den här 

frågan. Svaren är inte en novell eller något jag bara 

hittat på, utan något mycket verkligt som jag 

upplevde under 2021 och 2022. Jag delar den här 

berättelsen i hopp om att ni som läser den kanske 

kan ta några minuter och tänka på små eller stora 

mirakler, som har hänt i era egna liv och vad de 

betytt för er.  

 

   Allt började när jag och mina föräldrar fick 

avslag på vår ansökan om förlängt 

uppehållstillstånd i Sverige. Jag hade just slutat 

gymnasiet och hade tänkt söka till universitetet, 

men allting kändes hopplöst och jag ville inte ens 

skicka in min ansökan, eftersom jag visste att jag 

inte skulle kunna gå på universitetet även om jag 

blev antagen. Jag hade ju varken uppehållstillstånd 

eller möjlighet att betala studieavgifterna. Men 

mina föräldrar övertygade mig att jag ändå skulle 

söka. De sa till mig att jag aldrig skulle ge upp 

hoppet, utan alltid lita på kraften i ECK och på 

MAHANTAN, så därför skickade jag in min 

ansökan.  

 

   När jag en tid senare fick svaret på min ansökan 

och såg att jag blivit antagen till tandläkarutbild-

ningen på Göteborgs Universitet, visste jag inte 

om jag borde vara glad eller förtvivlad. Under den 

gröna knappen på datorskärmen där det stod 

”Antagen” fanns också frågan: Vill du tacka ja till 

din plats? JA/NEJ. 

 

   Jag var osäker, eftersom jag trodde att det skulle  

 

    

vara omöjligt för mig att gå på universitetet om jag 

inte kunde betala kursavgifterna. Men jag klickade 

ändå på JA-knappen, eftersom det var det mitt 

hjärta sade och eftersom mina föräldrar fick mig 

att lita mer på mig själv.  

 

   När jag hade stängt av datorn, lovade jag 

emellertid mig själv att inte tänka mer på det här, 

så att jag inte skulle bekymra mig så mycket.  

 

   Miraklet skedde en höstkväll när jag satt på en 

bänk utanför vår lägenhet.  Jag hade slutit mina 

ögon och kände vinden smeka mot mitt ansikte. 

Jag var på väg hem, men bestämde mig för att slå 

mig ner och kolla min inkorg på datorn.  Där såg 

jag ett mejl från Göteborgs Universitet! Plötsligt 

genomströmmades jag av någon slags 

kombination av energi och oro. Jag öppnade 

mejlet. Där stod det att jag hade blivit antagen till 

universitetet, och att jag inte behövde betala några 

kursavgifter. Jag var välkommen att börja den 

första dagen i september.  

 

   Jag fick starka blandade känslor av tacksamhet, 

glädje och oro och började gråta högt. Mina 

föräldrar såg mig och blev oroliga innan jag hann 

berätta för dem om mejlet. När jag berättat vad det 

stod, började de också gråta av glädje… 

 

   Det var det första miraklet. Det andra miraklet 

hände i början av 2022 och hade på sätt och vis att 

göra med det första. Det var då som vi väntade på 

besked från Migrationsverket om huruvida de 

hade godkänt vår ansökan om uppehållstillstånd 

eller inte. Vi var alla mycket ängsliga, för våra 

advokater hade berättat för oss att antalet 

immigranter som beviljades uppehållstillstånd i 

nuläget nästan var noll.  

 

   Det här var vår sista chans att få stanna kvar i 

Sverige. Om vi nu skulle få avslag den här gången  

Mirakler i livet 

Text: Peggy 



 

  

skulle vi bli tvungna att lämna allt bakom oss och 

återvända till vårt hemland, där – bortsett från alla 

andra problem – vi varken skulle kunna leva som 

ECKister, vara med på Satsang-möten eller ha 

någon som helst kontakt med ECKANKARs 

samfund och organisation.  

 

   I det här sammanhanget är det viktigt att nämna, 

att en kort tid innan vi fick Migrationsverkets 

beslut hade jag en vision när jag kontemplerade. 

Jag befann mig i en trädgård full av vackra, 

speciella träd, och där på varsin stol satt jag och 

Sri Harold. Jag minns hans ansikte mycket tydligt, 

hans lugn och hans rofyllda leende. Jag minns hur 

lugn jag kände mig (som Själ) och hur jag i det 

ögonblicket inte oroade mig för någonting alls i 

mitt liv. Det allra viktigaste som jag minns är att 

vi hade ett telepatiskt samtal (utan talade ord) och 

han sade till mig: ”Vad oroar du dig för? Du vet 

inom dig att allting kommer att bli bra”. I det 

ögonblicket blev jag överväldigad och innan jag 

kunde svara honom var min upplevelse över och 

jag var tillbaka på golvet där jag satt i mitt rum och 

jag kände lugn och frid inom mig.   

 

   Vi hade väntat i timmar på ett svar från våra 

advokater när jag fick det första mejlet: ”Vi fick 

svar från Migrationsverket för några minuter 

sedan och de har beviljat dig uppehållstillstånd. Ett 

stort grattis och lycka till med de nya utmaningar 

du har framför dig!” Efter en kort stund fick mina 

föräldrar också svar. De hade också fått sina 

ansökningar om uppehållstillstånd beviljade! 

Återigen var vårt hem fyllt av glädje och tårar av 

lycka.  

 

   Om någon annan hade upplevt det här kanske de 

skulle tro att det bara var ödet, en slump eller att 

de bara hade haft tur. Men de här två miraklen fick 

mig att tänka mycket över mitt liv och 

ECKANKAR, att jag har MAHANTANs stöd och 

hur mitt liv har förändrats till det bästa på grund av 

att jag har ECK i mitt liv. 

    

      

Livet är en andlig resa, till för att 

uppfylla ditt högsta syfte 
 

Det är inte hur du ser ut, vad du gör eller hur 

många vänner du har som avgör vem du är. 

 

Du är du – Själ! Speciell eftersom du är en 

Gudsgnista. 

 

Och likadant är det med alla andra. Ändå är var och 

en av oss fullständigt unik och oersättlig. Det finns 

ingen som du! Du kan vara likt en fyr av kärlek 

genom att stråla av ditt alldeles unika ljus i världen. 

 

Hur? 

 

ECKs andliga övningar i denna bok kan hjälpa dig på 

alla tänkbara sätt.  

 

De är en sann gåva från Gud till dig. Allt du behöver 

göra är att öppna ditt hjärta för nya äventyr. Ge 

dem en ärlig chans! 

 
Fritt översatt från bokens baksida 

 

 

 



 ECK-alfapet 
Konstruktör: Christian Sund 

 

Tips: A Cosmic Sea of Words – The ECKANKAR Lexicon              EM = ECK-Mästare 



 

 
 

       

 

Stress – en bra läromästare 

 

Fråga:   På sistone har jag varit väldigt stressad av prov på skolan. 

Vad gör man när man känner press? Jag har ett fullpackat schema, 

men jag gillar skolan och jag gillar gymnastik, så vad kan jag göra 

för att minska på den stress jag upplever? Vad är stress egentligen 

för något? 

 

Svar:    Stress är den anspänning man upplever när man inom sig 

flyttas till en situation där man känner sig väldigt obekväm. Därför 

upplever vi det som något fientligt. Vi gillar det inte, helt enkelt 

därför att vi har sträckts för långt innan vi haft tid att förbereda vårt 

sinne och våra känslor i vår egen takt. Det blir som med en muskel 

man inte värmt upp tillräckligt innan man idrottar och det gör ofta 

ont. Vi känner smärta. Det känns väldigt obehagligt och vi blir 

upprörda.  

 

   Men stress är en bra läromästare. Vi lär känna både våra styrkor 

och våra svagheter. Stress uppstår när man behöver göra alltför 

mycket på alltför kort tid. Ta en titt på vad du gör. Kan du skära ner 

på någonting? Gör en lista över vad som är viktigast.  

 

   Det är också möjligt att göra oss mera stresståliga genom bra 

näring (mat och dryck), att minska på för mycket användande av 

elektroniska hjälpmedel, och att vila tillräckligt mycket. Allt det här 

är lätt att säga men svårare att göra. Men du kan göra det om du 

verkligen vill. 

 

 

Harold Klemp: A Modern Prophet Answers Your Key Questions about 

Life, Book 3  (2021) s. 98 – 99  

 

    


