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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. 

 

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 

 

Nästa nummer av ECK-Nytt utkommer den 15 juni 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 

 

Copyright © 2000-2023 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 

 

Gudstjänster på Rigagatan 3 

  lördag 25 mars 

  lördag 29 april 

  lördag 27 maj       
 

kl. 13:00 OBS! Endast via Zoom! 

kl. 13:00 

kl. 13:00 
 

     Sound of Soul på Rigagatan 3 

       lördag 15 april 

       lördag 13 maj  

       lördag 11 juni 
 

kl. 13:00 

kl. 13:00 

kl. 13:00 
 

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. 
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Rätt verktyg är halva jobbet 

 

Text: Stig Ollmar 

   Vi som har valt att färdas på Eckankars väg, Den 

Andliga Frihetens Väg, tillbaka till den totala 

Skapelsens ursprung (inte bara vårt fysiska 

universum!) har en ansenlig verktygslåda som 

navigationshjälpmedel och träningsmanual, av vilka 

en del påminner om motsvarande verktygslådor 

inom andra filosofiska system, religioner eller 

andliga vägar. Mäster Eckhart (1260 – 1327/28) 

kallade Skaparguden Gud bortom Gud, en 

terminologi som inte föll den dåvarande katolska 

kyrkan i smaken – Eckhart kallades ner till Avignon, 

där Påven residerade vid den tiden, för att stå till 

svars för sina teser inför inkvisitionen. Han dog i 

Avignon innan granskningen var avslutad, och 

inkvisitionen kom fram till att ungefär hälften av 

hans teser var acceptabla medan den andra hälften 

måste betraktas som kättersk och därför inte fick 

spridas, studeras eller ens pratas om. Mäster Eckhart 

var en varm förespråkare för att allt hänger ihop, att 

man kan se Gud överallt, i stort som i smått, en ETT-

hetens filosofi, att Gud är både transcendent och 

immanent – på en gång. Det senare brukar man på 

fackspråk kalla panenteism (inte ”panteism” alltså, 

som man nosade på i skolan). En lång rad mystiker, 

som närmat sig en sådan världsåskådning med hjälp 

av ganska disparata metoder och verktyg, har 

rapporterat om sina inre forskningsresor, och det är 

intressant att leta efter gemensamma faktorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   För att undvika missförstånd vill jag nämna att 

Eckharts namn inte är kopplat till ECK eller 

Eckankar, utan kommer från tyskans ”Ecke” (hörn) 

och ”hart” (hård).  

 

   Vår universella världskarta har många plan och 

nivåer, de nedersta känns igen  från andra vägar till 

 

    

Gud, och kan väl sägas ingå i en akademisk andlig 

allmänbildning, även om inte så många sökare har 

direkt medveten erfarenhet från dessa – undantaget 

avancerade mystiker. Vi har i Eckankars lära namn på 

flera av de högre, rent andliga planen (ovanför den 

streckade linjen i figuren). Paul Twitchell, grundare 

av Eckankar i sin moderna form, beskriver flera av 

sina andliga äventyr i dessa regioner i sin bok Tigerns 

Tand (The Tiger’s Fang), i den terminologi han 

utvecklade under omfattande läsning av världs-

religionernas källskrifter. Paul Twitchell har också 

författat The Spiritual Notebook, som ger en lättläst 

översikt av likheter och skillnader mellan olika vägar 

till Gud. Den symboliska figuren av de olika planen 

bör uppfattas som att Gudsvärldarna fortsätter bortom 

markerade nivåer, en öppen modell av den totala 

verkligheten alltså, det finns alltid ett steg till att ta! 

 

   Andra exempel på kända mystiker utanför 

Eckankars tradition som insett detta är Teresa av 

Avila (1515 – 1582) och Jalal ad-din Rumi (1207 – 

1273). Rumi var högutbildad och efterlämnade en rad 

esoteriska skrifter, den mest kända troligen Meznawi. 

Han undervisades av ECK-Mästaren Shams ad-din 

Tabrizi. Teresa föddes och grundutbildades som 

judinna, men valde att konvertera till katolicismen för 

att undkomma dödshot. Smart och välutbildad skrev 

hon flera andligt inspirerande böcker och grundade 

kloster inom den karmelitiska traditionen. Min 

favoritbok är Den Inre Borgen, som i sitt perspektiv 

påminner om Paul Twitchells Tigerns Tand. Mäster 

Eckhart blev troligen inspirerad av hinduiska 

urkunder. Hinduismen är lite svårdefinierad, under 

paraplybegreppet ryms traditioner som hävdar att 

medvetande börjar på det materiella planet och 

utvecklas över tid, steg för steg, medan andra hävdar 

att Medvetandet, den lilla Gudsgnistan, kom först och 

manifesteras i allt tätare former, denna variant brukar 

benämnas advaita vedanta, en ETT-hetens filosofi   

(a-dvaita betyder icke två, d.v.s. icke tudelad). Ur 

detta perspektiv sammanfaller Brahman med Atman. 

 

   I modern tid finns naturligtvis också författare som 

grubblat över de yttersta existentiella frågorna. Vår 

svenske nobelpristagare Pär Lagerkvist (1891 – 1974) 

beskriver sig själv som ”en religiös ateist”, vilket kan 

tolkas på många spännande sätt, t.ex. att han inte 

gillade ortodox religion men omfamnade 

manifestationer av Gudomlig kärlek. Jag vill också 

nämna trappistmunken Thomas Merton (1915–1968), 

som gjorde skillnad mellan förvärvad kontemplation   

 



  

 
och ingjuten kontemplation. Översatt till vår 

universella världsbildsmodell kan man tolka 

distinktionen som att det går att studera och öva upp 

sig till den streckade linjen, men för att komma 

längre krävs någon sorts inbjudan från högre makter 

som de lyckligt lottade faktiskt får när tiden är 

mogen.  

 

   Som gammal naturvetare gläds jag varje dag över 

att alla insikter, erfarenheter och observationer – 

fysiska, direkt genom våra mänskliga sinnen eller 

genom mätinstrument, såväl som mer eller mindre 

esoteriska erfarenheter för vilka vardagsspråket 

saknar relevanta begrepp – ryms i den öppna 

modellen ovan. Hela vårt fysiska universum finns i 

den lilla biten längst ner. Med ett sådant perspektiv 

blir många ”mindre angenäma erfarenheter” lättare 

att uthärda, kanske till och med intressanta. Det 

mesta går över, och bortom tid och rum blir de som 

en droppe i havet, eller mindre. Det är intressant att 

vår tids fysiker talar om mörk materia och mörk 

energi, där den mörka energin utgör runt 70% av all 

energi, som vi inte vet vad den är för något. Och vad 

är medvetande, egentligen? Sånt är kul att utforska, 

eller åtminstone fundera över, tycker jag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Spelar det då någon roll vilken lära eller väg man 

studerar och praktiserar för att bli Medarbetare med 

Gud, som är det uttalade målet för en ECKist? Både 

ja och nej, eftersom den innersta kärnan är ECK, 

Helig Ande. Det som känns som en kul sport för en 

viss individuell Själ kanske inte funkar alls för en 

ann 

 

 

annan, man får pröva sig fram. Medan man tar sina 

första trevande steg på en tidigare oprövad väg, med 

de metoder och övningar som rekommenderas, bör 

man inte blanda in dito från andra vägar – det vore 

som att försöka blanda ihop unika reservdelar från 

olika bilmärken utan att ha tillräckliga kunskaper – 

ibland går det! Först efter att systematiskt ha 

studerat och praktiserat en väldefinierad väg, 

filosofiskt system eller religion i kanske 25 år eller 

så (beror på vad man har med sig i bagaget) kan det 

vara berikande att gräva ner sig i likheter och 

skillnader för att ytterligare fördjupa sina andliga 

insikter. Men man måste inte, Eckankar är Den 

Andliga Frihetens Väg! Den andra halvan då? Inga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verktyg fungerar om man inte använder dem på 

riktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vi planerar en ECK Familje-retreat på Väddö i 

Stockholms norra skärgård, start med middag 

måndag 31 juli, avslutning onsdag 2 augusti 2023. 

Vi har 30 platser, priset kommer att ligga mellan 

2000 och 3000 kronor per person beroende på 

rumsstandard, inklusive alla måltider. Barn/ungdom 

under 18 år gratis i målsmans sällskap. Dags att 

anmäla intresse till Britt-Marie: 

bmsoderstrom@bredband.net. 

 

 

 

 

 

 

Livets vatten, även som sanning, verkar vara 

tillgängligt överallt för alla. Men bara de som kan 

ge kärlek kan dricka av det för att ta emot sanning. 

 

[The water of life, even as truth, appears to be 

available everywhere to everyone. But only those 

who know how to give love are able to drink of it, 

to receive truth.] 

 

Harold Klemp, Truth Has No Secrets (2005) s. 84 
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Att bli mera medveten – en personlig 

andlig resa  

utvecklats tillräckligt mycket för att bli medveten 

om vad som faktiskt hände.  

 

   När jag ser tillbaka kan jag också upptäcka en 

osynlig hand som väglett mig, utan att jag varit 

medveten om det då. En av de största gåvor jag fått 

från ECKs lära är att bli medveten om och förstå, att 

kunna sätta ord på och att kunna se saker i ett 

sammanhang. Ett andligt sammanhang som sträcker 

sig över liv efter liv.  

 

Min uppväxt 

 

   När jag växte upp var jag aldrig speciellt förtjust i 

vår gamla kyrka. Vi gick dit bara två eller tre gånger 

om året, vid de stora högtiderna, och jag upplevde 

en väldigt tung och gammal känsla där. Sen var det 

ju förstås också de allvarliga stunderna när någon 

hade dött och skulle begravas.  Ändå konfirmerades 

jag – som alla andra av mina kamrater på den tiden 

– och jag kände att det låg nog någonting i det här, 

men då det inte riktigt stämde blev det inte mer efter 

konfirmationen. Första året på gymnasiet åkte jag på 

en språkresa till Inverness i Skottland, där jag var 

inhyst hos en snäll gammal dam, Mrs. Stewart. Hon 

var mycket troende och som en god kristen ville hon 

förstås gärna hjälpa mig att ”hitta hem till Jesus”. 

Efter min vistelse där, skickade hon regelbundet små 

skrifter från sin kyrka. Jag läste dem vördsamt i ett 

par år. Kanske jag borde bli kristen, tänkte jag 

ibland, men det stämde ändå inte riktigt.  

 

    

Text: Karl-Gustav Helmersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En okänd ständig följeslagare 

 

   Det har alltid funnits någonting i mitt liv som 

drivit mig framåt. Något som jag under många, 

många år inte ens var medveten om vad det var. Jag 

vill faktiskt gå så långt som att säga att det här är 

någonting som varit en ständig följeslagare i många, 

många liv. Det var en stor glädje för mig då jag 

äntligen upptäckte och kände igen vad detta var. 

Genom att bli mer och mer medveten om och förstå, 

fick jag på så sätt ett ovärderligt och ojämförbart 

andligt redskap med mig hela tiden.  

 

   Jag är också mycket medveten om att denna insikt 

växte fram efter det att jag ”blivit ECKist”, genom 

mina studier av ECKs andliga kurser, de andliga 

övningarna och framför allt genom den 

framväxande kontakten med det vi kallar Mahantan, 

den Inre Mästaren. Det här var ord som en gång i 

tiden nästan kändes lite ”flummiga” för mig, men 

som nu blivit en så naturlig del av mitt liv, att de nu 

är en oskiljaktig del av mig.  

 

   Det kan vara mycket värdefullt att då och då blicka 

tillbaka och få en förståelse av ”det jag inte förstod 

då”. Jag tror att vi alla får många andliga upplevelser 

hela tiden, utan att vi ens lägger märke till dem  just 

då. Kanske just på grund av att de är så naturliga och 

opretentiösa eller för att vi inte har ett sammanhang 

att sätta in dem i. Förmodligen går de oförmärkta 

förbi eftersom vår inre vakenhet och förståelse  inte      

 
 

Du är Själ, en gudomlig gnista av Gud på en resa 

hemåt. Själen önskar uppleva mera av Guds Röst, 

som kan höras som Ljud eller ses som Ljus. Denna 

Röst förblir ofta en omedveten inre upplevelse, 

som individens yttre eller mänskliga sida inte är 

medveten om.  

 

[You are Soul, a divine spark of God on a journey 

homeward. Soul wants to experience more of the 

Voice of God, which can be heard as Sound or seen 

as Light. This Voice often remains an unconscious 

inner experience of which the outer, or human side 

of the individual is not aware.] 

 

Harold Klemp, The Call of Soul (2009) s. 1 

 

 

 



  

 
   Så studerade jag naturvetenskap och matematik 

och slog bort alla ”ickemateriella” tankar och 

resonemang. Allt inom mig var ju ”bara kemiska 

reaktioner”, så någon djupare förklaring behövdes 

inte och jag slog bort alla tankar på religion och 

någonting mer än min fysiska existens. Drömmarna 

passade förstås inte helt in i denna livssyn. Vid ett 

tillfälle fick jag en märklig dröm, som talade om 

någonting mer.  

 

   Hemma på gården hade vi, d.v.s. far, en jakthund. 

Det var en strävhårig tax. Den hölls i sin hundgård 

och varje gång jag var hemma på besök tog jag med 

den ut på promenader i skogen. Hunden och jag hade 

faktiskt byggt upp ett så starkt band, att mina 

föräldrar berättade att varje gång jag kom hem på 

besök satt hunden förväntansfullt och ”väntade” på 

mig en timma i förväg. Hunden höll koll på fönstren 

i boningshuset för att se när jag skulle komma ut. 

Promenaderna tillsammans med mig var hundens 

stora glädjeämnen.  

 

   Så en natt mitt i vintern hade jag en mycket tydlig 

dröm. En ung och välbekant man kom fram till mig. 

I drömmen kunde jag inte placera honom, men vi 

kände varandra väl. Han kramade om mig och sa, 

”Ja, det har blivit så här. Vi kan inte göra någonting 

åt det”. Det var en farvälkram. Drömmen var kvar 

mycket tydligt i mitt minne när jag vaknade. Vad var 

det här, tänkte jag? När jag senare på dagen ringde 

hem till mina föräldrar förstod jag. ”Far är ute och 

letar efter hunden”, sa mor. Dagen innan hade far 

varit ute och jagat och hunden hade drivit en räv. 

Envis som han var, hade han inte gett upp sin jakt i 

snön. Ute på mossen fanns ett nygrävt brett och 

djupt dike. Tydligen hade han försökt att hoppa över 

diket men inte lyckats nå andra sidan av det, utan 

drunknat i det djupa diket.  

 

    

En osynlig plan blir tydlig 

 

   Ett par år senare, vid ett besök i Stockholm under 

min tid med bandet ”Grus i Dojjan” berättade en 

kompis där om meditation. Det var någonting i det 

han sa som slog an en ton inom mig och jag kände 

maningen att finna något okänt djup inom mig. Vem 

och vad var jag egentligen? Jag lärde mig därför 

TM, Transcendental Meditation, vilket var ”grejen” 

i början på 70-talet och jag mediterade troget varje 

dag under ett par år. Ytterligare en sida i mitt liv som 

ledde mig framåt mot ECK var mitt intresse för 

hälsa och hälsosamt ätande, mer specifikt 

makrobiotik. Det pratades om Yin och Yang, vilket 

kändes vettigt, och i några av skrifterna jag beställde 

från USA nämndes reinkarnation, att vi är mer än 

bara den fysiska kroppen. Även det föll i god jord 

hos mig. Jag läste även Tao Te King av Lao Tzu, 

samt berättelsen om det tibetanska helgonet 

Milarepa. 

 

   När en av mina närmaste vänner en dag berättade 

om en bekant från hennes hemtrakt som höll på med 

något som hette ”ECK”, då gick ett ljus upp inom 

mig. Ja, faktiskt, bara genom att höra ordet ”ECK” 

var det någonting djupt inom mig som väcktes till 

liv. Jag träffade den här unge mannen på en 

fjällvandring den sommaren, 1974 och fick höra om 

den Inre Mästaren och lära mig att sjunga HU. Jag 

visste att det här var för mig! Men samtidigt kände 

jag att det här var någonting så stort, att jag nästan 

bävade inför att ta steget. Några månader senare 

lånade han mig boken Tigerns Tand av Paul 

Twitchell (ett stort tack!). Även om det var mycket 

i boken som jag inte förstod fick jag en sådan stark 

känsla av igenkännande. Det här var inget nytt, utan 

en dyrbar gammal skatt som jag nu återupptäckte. 

Det fanns bara en sak att göra. Nästa morgon 

skickade jag efter min första ECK-kurs. 

 

   En kväll när jag var ute på promenad för mig själv, 

stod jag och sjöng HU. Plötsligt öppnades mitt 

medvetande och i det ögonblicket var jag i en väldigt 

speciell och fin känsla av enkelhet, helhet och 

kärlek. På något oförklarligt sätt mindes jag också 

den här känslan. Det var något jag upplevt många 

gånger men inte kunnat förstå och inte ”vetat om” 

förrän jag upplevde den på nytt. Det jag kände igen 

och nu kunde sätta ord på var ”Mästarens närvaro, 

Mahantans närvaro”. Denna tidlösa närvaro som 

varit en del av mig så länge jag kunde minnas. Nu 

visste jag vad det var och kunde börja dra nytta av 

den i mitt dagliga liv. Jag började även förstå viken 

enorm gåva det här var! Boken The Call of Soul av 

Harold Klemp, vår tids Levande ECK-Mästare, 

berättar mer om denna personliga andliga resa.  
 

Själen är evig,  

utan varken början 

eller slut.  

Djuren, precis som vi 

människor är Själar 

och de precis som vi, 

existerar därför att 

Gud älskar oss. 



 

 
  

 

 

 

 

Nu är det dags att boka in och anmäla intresse för 

sommarens ECK-Familjeretreat,  

31 juli – 2 augusti – 2023  

på Väddö i Stockholms norra skärgård 

Denna skärgårdsidyll heter Lyckhem och här kommer vi att vara omgivna 

av såväl hav, skogar som hagar. Vi har 30 platser till sommarens retreat,  

så anmäl gärna redan nu ditt intresse till Britt-Marie: 

bmsoderstrom@bredband.net. 

 

Priset kommer att ligga mellan 2000 och 3000 kronor per person  

beroende på rumsstandard, inklusive alla måltider.  

Barn/ungdom under 18 år gratis i målsmans sällskap. 

Mer information kommer i nästa nummer av ECK-Nytt. 

 

 

 

En andlig övning att pröva 

 

   HU är ett urgammalt namn på Gud och 

kan sjungas som en kärlekssång till Gud 

av vem som helst, oavsett religion. HU 

tillhör alla, inte bara ECKister. HU är 

urljudet i den hörbara Livsströmmen och 

genljuder i alla Ljud.  
 

   Hitta en lugn plats och sätt dig bekvämt. Slut 

dina ögon, ta ett par djupa andetag och slappna 

av. Fäst din uppmärksamhet på det tredje ögat, 

mellan dina ögonbryn och en liten bit in. När du 

hittat ett vilsamt fokus börjar du att sjunga HU, 

uttals ungefär som staden Hjo – Hjooooooooo. 

 

   Du kan sjunga HU antingen högt eller tyst 

inom dig, och du kan sjunga HU när som helst 

och var som helst för att finna tröst, lugn eller 

kontakt med den Gudomliga Livsströmmen, 

ECK, Ljuset och Ljudet.  

 

Du kan hitta mer information om HU och 

mycket mer på våra hemsidor:  

www.ECKANKAR.se        www.ECKANKAR.org  
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