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ECKANKAR uvádí:
Velcí skeptici a nedÛvûﬁivci dojdou ãasto na cestû k Bohu nejdále. Nûkdo se mÛÏe zeptat: „Mám
nûjakou nadûji? Já tyhle vûci s Bohem neberu.“
To nevadí, dejte si naãas, neboÈ v‰ichni hledající
musí postupovat sv˘m vlastním tempem.
Ale jedna pravda, kterou vám mohu dát, je slovo HU, a duchovní cviãení k nalezení Boha. Nicménû jejich úspûch závisí na vás. MÛÏete strávit
nûkolik minut dennû tím, Ïe otevﬁete svá srdce
Svatému Duchu? Provádûním duchovních cviãení s láskou a s nad‰ením? Tím, Ïe po nûkolik okamÏikÛ uloÏíte své celé mysli a srdci takovou sebekázeÀ?
JestliÏe odpovûì je ano, musíte ve svém hledání tajn˘ch zákonÛ Ïivota udûlat pokrok. Tajemství
dne‰ka uÏ tajemstvími zítra nebudou.
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Úvod
Je Ïivot pouze náhodná procházka? Nûkteﬁí
analytikové si to myslí o burzách cenn˘ch papírÛ. MoÏná, Ïe tato pﬁedpojatost je vedlej‰ím
dÛsledkem jejich názoru na Ïivot. Kdo ví?
Jiní, mezi nimi i já, ﬁíkají, Ïe Ïivot jde podle
pﬁirozeného poﬁádku. Je pﬁedvídateln˘. Zatímco dûjiny se nemusí opakovat dle pﬁesného vzorce, co se t˘ãe místa nebo ãasu, souãasnost se ãasto r˘muje s minul˘mi událostmi.
Co si myslíte vy?
Jestli máte silnou touhu najít lep‰í, pﬁímûj‰í
cestu k Bohu, pak pokraãujte ve ãtení. Pravdu,
kterou hledáte, moÏná drÏíte ve své dlani.
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Je Ïivot náhodná procházka?
Byl jsem na po‰tû, kdyÏ dovnitﬁ vstoupil otec
s malou dcerkou. Batole zaãalo pobíhat sem
a tam po hale, s klíãem pevnû sevﬁen˘m v ruce.
KdyÏ jsem pﬁistoupil ke své schránce, holãiãka mû následovala a pohlíÏela upﬁen˘m pohledem na to, jak jsem vloÏil klíã do zámku
a odemkl ho. Zdála se b˘t fascinována tímto
procesem.
Bylo zjevné, Ïe bezúspû‰nû zkusila svÛj klíã
v nûkolika jin˘ch schránkách.

Klíã pﬁíleÏitosti
Stála a upﬁenû se dívala, jak jsem opût zamkl
svoji schránku. Mezitím uÏ její tatínek vyﬁídil
svoje záleÏitosti a byl pﬁipraven k odchodu.
3

Zdvihl dcerku, namíﬁil ke dveﬁím, potom se
obrátil a ﬁekl: „KdyÏ jste v tomto vûku a máte
klíã, cel˘ svût je zámek.“
Pﬁem˘‰lel jsem o tom a pokou‰el se najít
duchovní pouãení. Je následující: Cel˘ svût je
velká pﬁíleÏitost, mystérie pro dítû, nûco, co se
dá odemknout klíãem a objevit, co je uvnitﬁ.
Máte takov˘ klíã? Jak funguje?

Hledání odpovûdí
Kdo jsem? Co jsem? Proã jsem tady?
Kam jdu? Kdy? A jak?
Otázky, otázky – ale dobré.
Pﬁi hledání odpovûdí na tyto otázky se octnete
tváﬁí v tváﬁ tûm nejvût‰ím tajemstvím Ïivota a smrti. Odhalíte opravdové poznání, které uniklo tûm nejvzdûlanûj‰ím uãencÛm hlavních náboÏenství. Právû teì stojíte na zaãátku nového Ïebﬁíãku objevÛ.
Co jsou to prastará uãení ECKu? Co obsahují? Mohou zlep‰it vá‰ Ïivot?
Udûlat z vás lep‰ího ãlovûka? Toto v‰echno
jsou otázky, které mÛÏete jednoho dne sami sobû
poloÏit. MoÏná uÏ dnes.
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Pomoz mi vzpomenout si,
jak˘ je BÛh
Za niãivé zkázy hurikánu Andrew v srpnu
1992 ztratili mnozí lidé na jiÏní Floridû
své domovy a v‰echen majetek. Také nûkteﬁí
ECKisté pocítili palãivou bolest jeho zkázy. Jedna taková rodina ECKistÛ pﬁijala útoãi‰tû u jiné
rodiny do té doby, neÏ jim peníze od poji‰Èovny
umoÏnily opatﬁit si nové bydlení.
Hostitelé jim povûdûli historku o jejich ãtyﬁleté dcerce a o novém miminku v rodinû. Brzy
poté, co pﬁinesli novorozenû z nemocnice domÛ,
mûla jejich dcerka prosbu. Mohla by prosím strávit nûkolik okamÏikÛ sama s miminkem? Rodiãe se zpoãátku zdráhali. Mûli strach ze sourozenecké rivality a z toho, Ïe by mohla nemluvnûti ublíÏit. Ale ãtyﬁletá dcerka je stále prosila, aby
ode‰li z dûtského pokoje a nechali ji samotnou
s novorozenûtem.
Rodiãe svolili, ale teprve poté, co zesílili zvuk
komunikaãního zaﬁízení s dûtsk˘m pokojíãkem.
[DÛvûﬁuj Bohu, ale zvy‰ hlasitost zaﬁízení.]
Poslouchali v jiné místnosti, pﬁipraveni v pﬁípadû nutnosti pﬁibûhnout zpátky. Namísto
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úzkostného pláãe v‰ak usly‰eli tich˘ hlas jejich
dcery, jak promlouvá k miminku. Její slova byla
jako modlitba.
„Miminko,“ ﬁekla, „pomoz mi, aÈ si vzpomenu, jak˘ je BÛh. Zaãínám zapomínat.“
Mnohé dûti si opravdu pamatují, jak˘ je BÛh
– alespoÀ do té doby, neÏ jdou ve tﬁech, ãtyﬁech
nebo v pûti letech do ‰kolky. Potom se pamûÈ
zaãne zamlÏovat. Dobrá v˘uka je samozﬁejmû
uãí b˘t ve spoleãnosti zodpovûdn˘mi dospûl˘mi. Nicménû ve stejnou dobu je ztracen neoceniteln˘ dar – dûtské porozumûní Boha.

Pﬁímé odpovûdi
AÈ uÏ je vámi zvolené náboÏenství nebo zvolená víra jakákoliv, tato volba je v souãasné fázi
va‰í cesty domÛ k Bohu nezbytná. Proto se jí
drÏíte.
Va‰e náboÏenství nebo víra je va‰í cennou
a dÛleÏitou souãástí, protoÏe zrcadlí v‰echny
va‰e záÏitky z minul˘ch ÏivotÛ.
Na‰e duchovní dûdictví je mnohem bohat‰í,
neÏ jak by je mohl produkovat jedin˘ Ïivot,
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a je prav˘m dÛvodem toho, Ïe mnozí vstupují do tohoto Ïivota se zvlá‰tním darem nebo
talentem bez zjevné potﬁeby se ho nauãit.
Nûkteré dûti se dokonce znovu narodí se
znalostí cizího jazyka, která chybí jejich sourozencÛm. Rodiãe, kteﬁí povaÏují pﬁevtûlení
za nesmysl, mohou jednodu‰e pﬁejít takov˘
dar lehkomysln˘m: „No, to jistû nemá po nás,“
a odb˘t to tím.
Nemají tu‰ení, kde a jak dítû získalo takovou
schopnost.

Uãení Duchovních zákonÛ
Kdykoliv se podívám na dítû, vidím malého
dospûlého. Mohutné duby také vyrostou ze ÏaludÛ. Nebudete mít nutkání mluvit s dûtmi pov˘‰enû, jestliÏe si uvûdomíte, Ïe jsou to Du‰e, které se vrátily ze star‰ího ãasu a místa.
Také ony potﬁebují tu dne‰ní ãást své duchovní cesty, stejnû tak jako vy a já.
Nûkdy se pﬁevtûlí, aby mávaly meãem strachu
a moci, zatímco jindy pﬁijdou, aby ukázaly
Zákon lásky [the Law of Love].
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Tﬁíleté, ãtyﬁleté nebo pûtileté dítû ukáÏe svou
jedineãnou osobnost, moÏná otevﬁenou a dobrodruÏnou. Ale kolem vûku osmi aÏ deseti let se
mÛÏe dítû náhle stát stydliv˘m a rezervovan˘m.
Po úvaze byste mohli ﬁíct, Ïe to není tent˘Ï
jedinec.
Malé dítû si ãasto pamatuje vzdálenou minulost a mÛÏe o ní i mluvit.
Dobrou otázkou, kterou poloÏit dvouletému aÏ ãtyﬁletému dítûti, je tato: Co jsi dûlal,
kdyÏ jsi byl velk˘? MoÏná vás pﬁekvapí, jestliÏe dítû non‰alantnû naãrtne v ‰irok˘ch
obrysech svÛj minul˘ Ïivot. SnaÏte se to tak
pochopit.
KdyÏ lidé opustí tento fyzick˘ Ïivot, vystoupí do následujícího nebe, na Astrální rovinu
[the Astral Plane]. Nûkteﬁí postoupí na vy‰‰í místo, do druhého nebo tﬁetího nebe.
Druh˘m je Kauzální rovina [the CausalPlane].
Svat˘ Pavel hovoﬁil o tﬁetím nebi. Je to jedna
z oblastí ve vy‰‰ích svûtech, kam jdou Du‰e
odpoãívat, uãit se rÛzné aspekty duchovního
zákona – vãetnû Zákona lásky.
Knihy ECKu pﬁedstavují tyto roviny a zákony s vût‰í podrobností.
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Jak dûti vstupují do nového Ïivota
Po krátkém nebo dlouhém odpoãinku ve vy‰‰ích svûtech se vracíme na zem jako malé dítû.
Tûlo je nûco jako nové vûzení. Takovéto omezení Du‰e [Soul] je tou nejtûÏ‰í ãástí pﬁevtûlení.
V posledním fyzickém pﬁevtûlení byl jedinec
moÏná dospûl˘m ãlovûkem v dobﬁe trénovaném, fungujícím tûle. Nyní, s prsty nemluvnûte, se pokusí nûco sebrat, ale nepovede se mu
to. Oãi se pokou‰í zaostﬁit a udûlat nûjak˘ smysl
z rozmazaného svûta, ale po nûjakou dobu
zÛstane scéna ãmouhou ãernobíl˘ch stínÛ.
Uplynou mûsíce a zaãne rozbﬁesk barvy. Trocha po tro‰ce se mysl nemluvnûte heroicky
vyvine, aby pomohla mozku dát to v‰echno
dohromady.
V podstatû mysl poruãí mozku: „Dobﬁe, teì
uspoﬁádej svûtelné vlny a udûlej z chaosu poﬁádek.“
Samozﬁejmû, jako na‰e opravdové, vûãné Já –
Du‰e – existujeme nad lidskou myslí. Ze vznosn˘ch v˘‰in Du‰e vysíláme pochodující rozkazy
pro na‰i mysl, která je obratem pﬁedá dolÛ ﬁetûzem rozkazÛ na‰emu fyzickému mozku k pro9

vedení. A tak se vyvine vÛle. Takto se pohybujeme a jednáme. Tak rosteme.
âasem miminko zaãne rozpoznávat maminku
a tatínka, matné formy, které zaãnou b˘t zaznamenávány jako skuteãné objekty. Ví, kdy dostane láhev a tak dále. Dítû se tak nauãí dávat vûci
do kategorií nebo rejstﬁíkÛ.
Jeho rostoucí schopnost umístit vûc do známé
pﬁihrádky zeslabuje strach nemluvnûte a dûlá ze
svûta pﬁíjemnûj‰í místo.
***
Jedna matka si v‰imla zpÛsobu, kter˘m její dítû
charakterizovalo vûci a dávalo je do kategorií, které si samo vytvoﬁilo. Kolem deseti mûsícÛ zaãalo
napodobovat urãité zvuky . O nûco pozdûji si matka pov‰imla, Ïe pokaÏdé, kdyÏ ‰ly okolo nûjaké
vody nebo fontánky s pitnou vodou, dítû ﬁeklo:
„Jestû.“
Jednoho dne pﬁi‰la na to, co to znamená.
Uãila je, aby pilo vodu ze sklenice. Po kaÏdém
dou‰ku se zeptala: „Je‰tû?“ Dítû vzalo vlastnosti této mokré látky ve sklenici a umístilo je do
‰patného rejstﬁíku. Myslelo si, Ïe se naz˘vá
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„je‰tû“. A tak vÏdycky, kdyÏ uvidûlo vodu, pokusilo se ji pojmenovat tímto názvem.
Dítû se uãí po tro‰kách. První na poﬁadu jsou
názvy základních vûcí – jak zji‰Èovat konkrétní
pﬁedmûty ve svûtû kolem sebe.

Jak dostanu BoÏí lásku?
âasem dûti pochytí jemnûj‰í subtilnosti toho,
jak vycházet s druh˘mi lidmi. JestliÏe mají ‰tûstí v podobû milujících rodiãÛ, brzy si uvûdomí,
Ïe kdyÏ nûkdo lásku dostává, musí ji také dávat.
Láska je jako voda, jen urãité mnoÏství se vejde
do sklenice. Pﬁedtím, neÏ se mÛÏe pﬁilít, musí se
nûjaká vylít. A tak jestli nûkdo lásku nevydá,
nemÛÏe se „jestû“ [více] tam vejít.
Lidé se ãasto ptají, Jak dostanu BoÏí lásku?
Dostanete ji více tím, Ïe tu svoji dáváte druh˘m.

Duchovní ‰kola
V‰eobecnû vzato je Zemû duchovní ‰kolou.
NavrÏena a ustanovena Bohem umoÏní kaÏdému
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z nás, kaÏdé Du‰i na tomto svûtû, abychom se nauãili více o tom, jak se stát Bohu podobn˘mi.
Jedin˘m úãelem vás, mû a v‰ech ostatních je
stát se podobnûj‰ím Bohu. To je na‰e poslání,
ná‰ úãel tady. To je klíã ke ‰tûstí.
Lidé si mohou myslet, Ïe jsou zde proto, aby
pﬁe‰lapovali na místû do té doby, neÏ za zvuku
fanfár pﬁijde jejich poslední den. V té chvíli, poté, co se oddávali lehkováÏnému Ïivotu, oãekávají, Ïe je BÛh vyzvedne do nûjakého lep‰ího
svûta, aby se také tam mohli vydat za neuÏiteãnou a sobeckou existencí.
Ne. Prav˘ úãel Ïivota zde nebo kdekoliv jinde
je stát se Spolupracovníkem Boha [Co-worker
with God].
Na‰e minulé Ïivoty nám pﬁinesly zku‰enosti,
aby nás duchovnû vytﬁíbily. AÈ uÏ se vám to líbí
nebo ne, jste nyní ta nejlep‰í a nejvy‰‰í duchovní bytost, kterou jste kdy byli v kterémkoliv
pﬁedchozím Ïivotû. Podívejte se na sebe. Líbí se
vám co vidíte? Dobﬁe. Ale jestli se vám nelíbí
obliãej, kter˘ se na vás ze zrcadla dívá, mûjte na
pamûti, Ïe tento odraz je va‰í vlastní tvorbou. Vy
jste dnes v˘sledkem v‰ech sv˘ch my‰lenek, citÛ
a ãinÛ z minul˘ch ÏivotÛ.
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Jednou jsem ﬁekl, Ïe upﬁímní lidé, kteﬁí pﬁijdou
na setkání ECKu – jakou je tﬁeba úvodní pﬁedná‰ka o uãení Eckankaru – pﬁijdou díky
nespokojenosti se svou vírou nebo náboÏenstvím. Proã by tam jinak byli?
Jen ãásteãnû si v‰ak uvûdomují naléhavost svého hledání. Ale Du‰e, Pravé Já, sly‰ela a touÏí
jít domÛ.
Je to jednodu‰e otázka ãasu, kdy hledání hledajícího zaãne váÏnû – moÏná za t˘den, mûsíc,
rok, padesát let, v pﬁí‰tím Ïivotû, nebo pozdûji –
na tom nezáleÏí. Av‰ak mÛÏe to b˘t i v souãasném Ïivotû, kdy hledající pﬁipustí: „Mám pocit, Ïe jsem Ïil mnohokrát v minulosti. MoÏná,
Ïe jsem teì tím nejlep‰ím, co jsem kdy byl, ale
chci více. Mnohem více.“

„Chci jít domÛ“
Dítû, které budeme pro zachování soukromí
naz˘vat Jitka, se narodilo s poruchou chlopnû v Ïaludku. Doktoﬁi nevûdûli, zda z tohoto stavu vyroste. Bûhem dûtství ji rodiãe pﬁedstavovali
cizím lidem takto: „Na‰e dcera má vrozenou
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Ïaludeãní vadu. Má problémy s udrÏením jídla
v Ïaludku.“
Takovéto negativní poznámky jen pﬁidaly
dal‰í bﬁímû v mládí tohoto ubohého dítûte.
Jednoho dne problém dosáhl krize. Rodiãe
ji na‰li celou zmodralou a rychle ji pﬁevezli do
nemocnice. Díky ‰tûstí a boÏí milosti se z toho
dostala. O‰etﬁující lékaﬁi pﬁedpovûdûli, Ïe
operovaná Ïaludeãní chlopeÀ uÏ nebude dûlat
Ïádné problémy.
Star‰í sestﬁe Jitky dûlalo ‰kodolibou radost
si z ní dûlat legraci. Brzy poté, co se Jitka vrátila z nemocnice, její sestra vyprovokovala
hádku. Rodinná pravidla zabránila star‰í sestﬁe v tom, aby tu mlad‰í zbila, nicménû uráÏky a nadávání staãily. Nezanechaly Ïádné
viditelné jizvy. Ten den uÏ toho mûla mlad‰í
sestra jednodu‰e dost a pustila se do své sestry. Zbila svého tr˘znitele. Star‰í sestra
rozhoﬁãenû bûÏela Ïalovat otci. On, nemaje
moudrost ·alamouna, poslal Jitku do jejího
pokoje.
Jitka se zotavovala z váÏného stavu, její
sestra vyvolala hádku, ale ona byla ta, která
byla vyhnaná do svého pokoje. LeÏela na
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posteli a plakala, zdrcena touto nespravedlností.
„Chci jít domÛ,“ volala. „Já jen chci domÛ.“ V duchovním smyslu její srdce ﬁíkalo,
„Chci jít domÛ k Bohu, protoÏe jsem ne‰Èastná.“
KaÏd˘ z nás je Du‰e. Kdysi jsme se smály
a zpívaly ve vysok˘ch nebích BoÏího ãistého
Svûtla a Zvuku – a hrály jsme si v parku. Ale bez
káznû nebo potﬁeby slouÏit ostatním jsme my
[Du‰e] slouÏily samy sobû. A tak nás BÛh poslal
na zem, abychom získali Ïivotní zku‰enosti ve
svûtû duality, trpût a radovat se z extrémÛ jako
jsou horko a zima, bohatství a chudoba, nebo
láska a nenávist. To v‰e proto, abychom poznali
pravou povahu lásky.
To je na‰e poslání. První velkou lekcí je nauãit se milovat sami sebe.
A tak kdyÏ mladiãká Jitka volala: „Chci jít
domÛ, já jen chci jít domÛ,“ byla to prosba
v duchovním smyslu. V jejím nejhlub‰ím zoufalství se jí vynoﬁila matná, ale nevyhaslá vzpomínka na domov, kter˘ jednou jako Du‰e mûla.
Uvûdomila si, Ïe její opravdov˘ domov není na
zemi. Îe tudy jen prochází.
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Pﬁijmûte Ïivot takov˘, jak˘ je
KdyÏ Jitka usly‰ela vlastní slova, vytrhla se ze
sebelítosti a vrátila se do své lidské klece, vzdálena nekoneãné vûky – a pﬁitom pouh˘ jeden tep
srdce – od blaÏenosti v srdci Boha.
Já jsem doma, uvûdomila si.
Tentokrát tím nemyslela nebesk˘ domov, ale
Zemi. Tvrdou, nelítostnou, lhostejnou Zemi.
„Jsem tak moc doma, jak jen kdy budu,“ ﬁekla
nahlas. „Lep‰í uÏ to tady nebude. Tak bych si zrovna tak mohla utﬁít slzy a udûlat si plán na den, kdy
budu dost stará na to, abych ode‰la.“ Potom pﬁestala plakat. Vloudila se jí na mysl klíãová my‰lenka: Podmínky doma moÏná nejsou ideální,
ale popravdû ﬁeãeno, jsou velmi dobﬁe v mezích
toho, co se dá vydrÏet. Toto jen potvrzovalo potﬁebu pﬁijmout své postavení v Ïivotû.
Jak dÛleÏité poznání pro dítû!

Ruka Boha
Jitka vyrostla, vdala se a sná‰ela strádání, která vedla k zárodku vyspûlosti. Ztráta prvoroze16

ného syna, manÏelství, které se jen tak tak
vyhnulo rozpadu a jiná podobná trápení ji dovedla na pokraj beznadûje.
Jednoho dne, v depresi a sklíãenosti, za‰la do
kostela. Katolictví byla víra jejího mládí. Nyní
byla na dnû. V kostele probíhaly modlitby a vûﬁící v‰ude kolem je ti‰e odﬁíkávali. V tom okamÏiku, ponoﬁená do hlubin zoufalství, pocítila
laskavou ruku spoãinout na svém rameni. Pﬁekvapenû otevﬁela oãi. Pohlédla dozadu, aby
poÏehnala ten dotyk nûÏné Du‰e, ale její oãi se
setkaly s prázdnotou. Nikdo nestál nablízku.
V jistém smyslu se dá ﬁíci, Ïe to byla ruka Boha
prostﬁednictvím osobnosti boÏího posla. BÛh
Samo – v ECKu neﬁíkáme On nebo Ona – nesestoupí na lidské jevi‰tû, aby se pohybovalo mezi
lidmi v obvyklém smyslu.
Nicménû BoÏstvo vy‰le duchovní posly, kteﬁí
jsou ãasto vnímáni jako andûlé, svatí a podobnû. Jitka si to uvûdomila okamÏitû. StráÏn˘ andûl
na ni vskutku poloÏil ruku uji‰tûní a útûchy.
Pﬁíhoda Jitky je krásnou ukázkou toho, jak také
vy mÛÏete zaÏít jemné pobídnutí Ducha Svatého
[ECKu], které vám pomÛÏe na cestû domÛ k Bohu.
Dokonce je‰tû pﬁed odchodem z kostela vûdûla,
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Ïe se jí dotkl dar milosti se zvlá‰tním poÏehnáním.
Tento neobyãejn˘ okamÏik realizace byl potvrzením dávné pravdy: Ïivot je více neÏ náhodná
procházka. Poctila ji BoÏská pﬁítomnost. Jako
katoliãka, která byla více obeznámená s fyzickou
stránkou Ïivota neÏ s mystickou, byla polekána
takovou realizací milosti. Pﬁi‰lo to dotykem jemné, i kdyÏ neviditelné ruky.

Vûãnost zde a nyní?
Léta plynula. âasem se Jitce narodil druh˘ syn,
kterého budeme naz˘vat Jakub. KdyÏ vyrostl,
zaãal se zajímat o duchovní vûci. Jitka také,
i kdyÏ Ïivotní útrapy zanechaly otevﬁené rány,
které potﬁebovaly více ãasu k zahojení. Stále je‰tû byla opatrná s náboÏenstvím.
Av‰ak její názor na pﬁí‰tí duchovní krok byl
jako u dítûte. Intuice na‰eptávala, Ïe kdyÏ je student pﬁipraven, Mistr se objeví a v˘sledné navázání spojení je velmi pﬁirozené. Ostatnû, neãekala jiÏ léta, aby objevila dal‰í krok k pravdû poté,
co pocítila ruku na svém rameni v kostele jiÏ tak
dávno? Co znamená dal‰í mûsíc nebo rok?
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Ale Jakub, se v‰í bujností a netrpûlivostí mládí, vzal pﬁímoãaﬁej‰í kurs. „Vûãnost teì!“ prohlásil.
Jednoho dne ãetl knihu od ECKu, kde bylo
vzadu vytisknuto telefonní ãíslo. „Co to ãte‰?“
zeptala se Jitka. „Je tam nûco o vûãnosti zde
a nyní,“ odpovûdûl. „Jdu zavolat na to ãíslo a uvidím, co objevím.“
Na lince se ozval pﬁíjemn˘, srdeãn˘ hlas. Nûjak˘
ECKista mu povûdûl onadcházející pﬁedná‰ce, kde
nûkdo podrobnûji vysvûtlí uãení ECKu.
„Jdu tam,“ ﬁekl matce.
I kdyÏ nedÛvûﬁovala jakémukoliv jinému náboÏenství neÏ katolickému,rozhodla se jít s ním,
aby se ujistila, Ïe její dítû nikdo nezneuÏije.
„Mami, prosím tû,“ ﬁekl, „neudûlej Ïádnou scénu.“ Jakub si ji dokázal pﬁedstavit, jak rozhnûvanû obviÀuje skupinu. Navrhl jí kompromis.
„Jestli mi slíbí‰, Ïe mû neuvede‰ do rozpakÛ,
tak mÛÏe‰ jít se mnou.“
***
A tak se tam vydali. Ke konci úvodního setkání vysvûtlující uãení ECKu se mluvãí obrátil
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ke skupinû. „Abych vám lépe vysvûtlil o ãem
hovoﬁím,“ ﬁekl, „chtûl bych vás v‰echny pozvat,
abyste se mnou zpívali HU.“ Potom velmi ti‰e
zaãal s ostatními zpívat HU.
HU je pradávné, posvátné jméno Boha. MÛÏete je zpívat doma. Jednodu‰e si sednûte nebo lehnûte na klidném místû a zpívejte HU
[vysloveno jako „HjÛ“]. Tato prastará píseÀ
umoÏní, aby Hlas Boha do vás vstoupil jako láska, Svûtlo nebo Zvuk.
Svûtlo a Zvuk Boha [the Light and Sound of
God] jsou nedílnou souãástí boÏské lásky, o kter˘ch jen málokdo ví.
Jako dva pilíﬁe BoÏí lásky jsou hlavní oporou uãení ECKu. Je tomu vskutku tak, Ïe
duchovní cestovatelé ECKu [spiritual travelers of ECK] se od nich nechávají uná‰et z tûla
do kosmick˘ch oceánÛ prostﬁednictvím
Du‰evního cestování [Soul Travel], tak jako
se ãlovûk nechá uná‰et vlnami oceánu pﬁi surfingu. Tato metoda je pﬁímou cestou k nalezení lásky, moudrosti a duchovní svobody.
***
Mysl Jitky se pﬁenesla do doby pﬁed tﬁemi lety
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na Renesanãní trh. Mûla tam zastoupení astrologie a mnohé dal‰í duchovní cesty.
V malé místnosti, kam chodili lidé meditovat,
stála kﬁi‰Èálová mísa. Uvádûjící krouÏil tyãinkou s gumovou ‰piãkou po okraji mísy, vyvolávaje tím nádhern˘, uklidÀující zvuk. Bylo to velmi krásné a hojivé .
***
TakÏe na tomto setkání ECKu Jitka naslouchala ostatním, jak zpívají HU. Ten zvuk,
ten zvuk! Kde ho pﬁedtím sly‰ela? Náhle se jí
rozbﬁesklo: bylo to jako ten uklidÀující zvuk
na trhu. Tyãinka s gumovou ‰piãkou, pomalu krouÏící po okraji kﬁi‰Èálové mísy, také
vydávala tento zvuk HU, pradávného jména
Boha.
Dozvûdûla se, Ïe je zde moÏné koupit kazetu
s písní HU. Plná nad‰ení si jednu koupila. Jakuba to pﬁekvapilo. „Mami, co dûlá‰? Ty nikdy
takové vûci nekupuje‰.“
Povûdûla mu o stejném úÏasném zvuku, kter˘
jednou sly‰ela na Renesanãním trhu. Chtûla si
ho jednodu‰e je‰tû jednou poslechnout.
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V˘let do Chrámu ECKu
Matka a syn se stali ãleny Eckankaru. Brzy
poté byl otevﬁen Chrám ECKu [the Temple of
ECK] v Chanhassenu [âenhesenu], v Minnesotû, coÏ je pﬁedmûstí Minneapolis. „Pojì, pojedeme se tam na nûj do Minnesoty podívat,“ ﬁekl
Jakub.
„Dobﬁe,“ souhlasila. „MoÏná tam proÏijeme
nûjak˘ velk˘ záÏitek.“
Ve svém srdci vûdûla, Ïe tomu tak bude.
Tato pﬁíleÏitost v ní vyvolala matnou vzpomínku z dûtství, kdy plakala na posteli: „Chci jít
domÛ. Já jen chci jít domÛ.“ Nerozumûla tenkrát, co tím myslela, a teì je‰tû ménû.
A tak vyjeli od V˘chodního pobﬁeÏí s velmi
zastaralou mapou Minneapolisu. Díky mnoh˘m
zmûnám od doby vydání byla mapa témûﬁ nepouÏitelná. Poté, co dospûli na okraj Chanhassenu,
zeptali se mladého muÏe obsluhujícího benzínovou pumpu, na cestu ke Chrámu ECKu.
„Nikdy jsem o nûm nesly‰el,“ ﬁekl mladík.
Zpátky na silnici pak sledovali nejist˘ smûr do
stﬁedu mûsta Chanhassenu s jistotou, Ïe nablízku najdou Chrám ECKu. Av‰ak, aby se situace
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zkomplikovala, zaãalo se stmívat. Potom, kdyÏ
jeli po hlavní ulici, pﬁepadl Jitku pocit déjavu.
Zastavila uprostﬁed ulice.
„Mami!“ ﬁekl Jakub. „Co dûlá‰?“
Pﬁekvapením celá ztuhlá za volantem, odpovûdûla: „Já jsem tady uÏ byla!“
Pﬁed mnoha lety jí opûtovn˘ sen pﬁedpovûdûl
náv‰tûvu malého mûsta, kde se zdála b˘t cel˘
rok zima. Vyjma krátkého období, které místní
obyvatelé naz˘vají létem, se tento popis hodí na
Minnesotu.
Ve sv˘ch snech ‰la kolem Ïelezáﬁství a potom
spatﬁila mûstské hodiny. Scéna byla vÏdy stejná. Budila se s pocitem, Ïe tyto sny jsou skuteãnûj‰í neÏ Ïivot po probuzení. Ale aÏ do tohoto
veãera na nû zapomnûla.
„UÏ jsem tady byla,“ opakovala. Auta zastavená za nimi ji donutila pokraãovat v jízdû.
O nûkolik minut pozdûji na‰li blízko okraje mûsta Chrám ECKu.
Tento Chrám ECKu je neobvyklé místo. Je to
vnûj‰í symbol svatého chrámu Boha v srdci
v‰ech lidí. Náv‰tûvníci si ãasto pov‰imnou urãité pﬁítomnosti – velmi konkrétní, milující a boÏské. Chrám zrcadlí a rezonuje Svûtlo a Zvuk
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Boha a mnozí lidé se zmiÀují o pocitu, Ïe jsou
na jedineãném, svatém místû.

Velk˘ záÏitek?
Matka se synem zaparkovali auto, ve‰li do
Chrámu ECKu a posadili se ve svatyni. Jitka
sedûla v tichém oãekávání, zvûdavá: Kdy jen
budu mít ten velk˘ záÏitek? Ve stejném okamÏiku, kdy se jí my‰lenka zrodila v mysli, jemn˘
hlas odnikud ﬁekl: „A co bys chtûla? Potﬁebuje‰,
aby tû pﬁejel nákladní vÛz?“
Na déjavu, které mûla pﬁed nûkolika minutami, jiÏ zapomnûla.
***
Kdosi se mû jednou zeptal: „Jak ECKisté
obvykle najdou pravdu?“ Myslel tím: „Je to nûco
jako v˘buch bomby?“
Ano, mohl by to b˘t záÏitek, kter˘ hluboce rozru‰í city. Ale ãastûji jeho subtilnost lidem unikne. A tak si ho nechají ujít. Pﬁed necelou hodinou mûla Jitka úÏasn˘ záÏitek, kdy objevila sku24

teãné mûsto ze snu, kter˘ mûla opakovanû pﬁed
mnoha lety. To byl ten „velk˘ záÏitek“.
Velcí skeptici a nedÛvûﬁivci dojdou ãasto na
cestû k Bohu nejdále. Nûkdo se mÛÏe zeptat:
„Mám nûjakou nadûji? Já tyhle vûci s Bohem
neberu.“ To nevadí, dejte si naãas, neboÈ v‰ichni hledající musí jít sv˘m vlastním tempem.
Ale jedna pravda, kterou vám mohu dát, je slovo HU a duchovní cviãení k nalezení Boha. Nicménû jejich úspûch závisí na vás. DokáÏete strávit nûkolik minut dennû tím, Ïe otevﬁete své srdce Svatému Duchu? Provádûním duchovních
cviãení s láskou a s nad‰ením? Tím, Ïe zasvûtíte
svou celou mysl a své srdce jen pro nûkolik
okamÏikÛ takové sebekázni?
JestliÏe odpovûì je ano, pak musíte ve svém
hledání tajn˘ch zákonÛ Ïivota udûlat pokrok.
Dne‰ní tajemství zítra uÏ tajemstvími nebudou.

Nûkolik ZvukÛ Boha
Poté, co se Jitka stala ãlenkou Eckankaru, zjistila co znamená bzuãiv˘ zvuk, kter˘ po léta sly‰ela.
Tento zvuk je pouze jedním ze ZvukÛ Boha. Je to
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jako roj vãel a pochází z Éterické roviny
[the Etheric Plane], coÏ je oblast podvûdomé mysli. Tato rovina leÏí za Mentální rovinou [the Mental
Plane] a je to ten nejvy‰‰í z duchovnû-hmotn˘ch
svûtÛ. Za ní leÏí Du‰evní rovina [the Soul Plane],
která je první z opravdov˘ch duchovních svûtÛ.
V‰imla si tohoto bzuãivého zvuku z Éterické
roviny, protoÏe to byla úroveÀ vûdomí, které
dosáhla v minul˘ch Ïivotech. Jejím dal‰ím
duchovním krokem byla Du‰evní rovina. âasnû v tomto Ïivotû se znovu spojila s Éterickou
rovinou, ãemuÏ nasvûdãuje tento bzuãiv˘ zvuk.
Byl tam je‰tû dal‰í zvuk.
Ten byl jako vysok˘, pronikav˘ tón jediného
hudebního nástroje. I kdyÏ nepÛsobil bolest
v uchu, stoupal v˘‰e, aby se vzná‰el nad hranici lidského sluchu a vyná‰el Jitku do nov˘ch
duchovních v˘‰in. A tento pronikav˘ tón? Je to
jeden z dal‰ích druhÛ BoÏího Hlasu [God’s
Voice].V‰ichni, kdo sly‰í takové boÏské zvuky,
najdou oãistu ducha a poÏehnání Nejvy‰‰ího. Je
to dech opravdové svobody.
Hlas Boha je Duch Svat˘ ve Svém dvojitém
projevu Zvuku a Svûtla. Z tûchto dvou projevÛ
je pro nás dÛleÏitûj‰í Zvuk.
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Televize a tisková média vûnují rozsáhlou
pozornost svûtlu, které lidé mnohokrát líãí po
záÏitku v blízkosti smrti. Svûtlo b˘vá prvním
z tûchto dvou projevÛ, které se objeví, proto více
lidí poukazuje na tuto stránku Ducha Svatého.
Zvuk mnohdy pﬁijde pozdûji.
Stﬁedem na‰í pozornosti je v‰ak Zvuk. MÛÏe
znít jako nebesk˘ sbor, nádhern˘ orchestr nebo
moÏná gregoriánské zpûvy z doby stﬁedovûku.
Dále Jeho ozvûny zahrnují jevy pﬁírody, jako je
napﬁíklad vzdálené hﬁmûní, ‰elest listÛ, cvrkot cvrãka, jemn˘ dech milence nebo mÀoukání koÈátka.
Zvuk Boha vás vynese do nov˘ch duchovních
v˘‰in.
KaÏd˘ svat˘ zvuk odpovídá nûjaké rovinû
nebo podoblasti Bohatak, aby pﬁesnû spl˘val
s va‰í duchovní úrovní. Tyto zvuky, zmiÀované
v mnoha knihách a kursech ECKu, jsou jako
ukazatelé. Dan˘ zvuk je cenn˘m klíãem pro úroveÀ vûdomí, které jste dosáhli v minulém Ïivotû
nebo zrcadlí va‰e nynûj‰í boÏské postavení.
Tento Ïivot je vzácnou ‰ancí znovu si uvûdomit va‰e pravé Ïivotní urãení. Cesta ECKu [the
path of ECK] je dal‰ím mílov˘m krokem v rozlu‰tûní tajemství Ïivota.
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Hlas Boha
Co to jsou Zvuk a Svûtlo Boha? Co znamenají?
Svûtlo a Zvuk jsou Hlasem Boha, jsou pro nás
vyjádﬁením BoÏí lásky. Obsahují celou BoÏí lásku. Dohromady jsou to, co náboÏenství naz˘vá
Duchem Svat˘m.
KdyÏ mluvíme o Svûtle, ﬁekneme: „Ano, existuje nûco takového jako je Svûtlo Boha [the Light of
God]. Je tisíckrát jasnûj‰í neÏ jakékoliv slunce nebo
mÛÏe b˘t mírnûj‰í neÏ svûtlo zlatého mûsíce.“
Svûtlo Boha ozaﬁuje celou va‰i bytost, skrz naskrz.
Jiné Zvuky Boha na vnitﬁních rovinách mohou
znít jako hudební nástroje, ptáci, sbory, stroje,
oceán, vysoké tóny pískání, ‰eptání nebo crescendo vûtru nebo vody. MoÏná zvonivost radostného smíchu. To v‰echno jsou svaté zvuky.
Slovo, které pomÛÏe otevﬁít va‰e srdce BoÏí
lásce je HU. Je to dávné, uctívané jméno Boha.

Skuteãná láska ve Svûtle a Zvuku
Nûkteﬁí lidé, kteﬁí sly‰í ECKisty mluvit o Zvuku a Svûtle Boha myslí na známé termíny jako
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jsou milost, víra nebo láska. Ale nedbalé pouÏívání okradlo tato slova o jejich opravdov˘
v˘znam. Zvuk a Svûtlo Boha jsou podstatou
Ducha Svatého, nikoliv popis Jeho vlastností,
jako jsou milost, víra nebo láska.
Jsou skuteãné.
Zvuk a Svûtlo Boha jsou skuteãné Svûtlo, které svítí a skuteãn˘ Zvuk, kter˘ se oz˘vá ve v‰ech
svûtech. UdrÏují Ïivot.
Pro mnohé hledající se nejprve ukáÏe Svûtlo
v jedné ze Sv˘ch mnoha podob. âasto pﬁijde ve
stavu snûní. Nûkteﬁí je vidí jako modré svûtlo
v podobû svíãky nebo koule, jako Ïluté nebo
rÛÏové svûtlo, jako zelené, fialové nebo bílé svûtlo. Bílé svûtlo napﬁíklad zobrazuje ãistotu BoÏí
lásky; modré ukazuje lásku Mahanty, téÏ zvaného Vnitﬁní Mistr [the Inner Master]. Îlutá je
ãistû duchovní barva. RÛÏová je znamením
BoÏího Svûtla dot˘kajícího se va‰ich citÛ nebo
pocitÛ na Astrální úrovni.
AÈ uÏ jakákoliv barva, je to jedno z mnoha znamení BoÏí lásky k vám. Je to potvrzení boÏské
milosti.
Je to promûÀující pﬁítomnost jak pro jedince,
tak pro v‰echny.
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Tak co si myslíte? Je Ïivot pouze náhodná procházka? Je vá‰ duchovní Ïivot vydán na milost
náhodû? Nebo je ná‰ Ïivot duchovní cestou ve
shodû s nûjak˘m pﬁirozen˘m poﬁádkem nebo
rytmem, jak to objevila Jitka?
***
Duchovní cestovatelé ECKu se pohybují
v kosmick˘ch svûtech. Objevili svÛj vlastní
dÛkaz o Ïivotû jako cestû vedené boÏskou rukou
a nyní existují v BoÏím Svûtle a Zvuku. Zrovna tak mÛÏete i vy.
I ten nejvût‰í z duchovních cestovatelÛ byl
jednou hledajícím, moÏná takov˘m, jako jste
teì vy.
A co se tam dá získat? Jistota smûru v Ïivotû
– a láska.

Zde je jedno duchovní cviãení, které mÛÏete zkusit, jestliÏe chcete zaÏít Svûtlo nebo Zvuk
Boha:
Zavﬁete oãi a pohlíÏejte do Duchovního oka
[the Spiritual Eye]. [Je mezi oboãím, uprostﬁed
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va‰eho ãela.] Zpívejte HU [jako „hjÛ“], pradávné jméno Boha, jedno z tûch nejmocnûj‰ích slov
pro duchovní povznesení, které vám mohu dát.
Jak zpíváte HU, naslouchejte svatému Zvuku.
MÛÏe pﬁijít rozliãn˘mi zpÛsoby: jako zvuk
rachocení vlaku, zpívání ptáãka, bzuãení vãel,
lahodné flétny nebo dokonce konej‰ivé kytary.
Pﬁinese radost a podiv.
Svaté zvuky jsou tvoﬁivou ãinností Îivotní síly
[the Life Force], ECKu, jak posouvá atomy
v neviditeln˘ch svûtech. Zvuk, kter˘ dospûje
k va‰im u‰ím, rezonuje s va‰ím stavem vûdomí.
Zatímco zpíváte HU, pﬁedstavujte si svat˘
Zvuk Boha, kter˘ pﬁes vás pﬁetéká jako vodopád
tﬁpytivé, ãisté vody. âistí poskvrnûní ducha. Tento Proud Zvuku [Sound Current] mÛÏe také
odhalit va‰e minulé chování, které je koﬁenem
nûjakého souãasného problému dnes.
Zvuk otevﬁe tajnou cestu radostem lásky a milosti. Najdete mír, radost a duchovní svobodu.

Jste na rozcestí. Podíváte se neohroÏenû na
Svûtlo a Zvuk Boha jako na toho nejvy‰‰ího duchovního prÛvodce?
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JestliÏe ano, potom jste pﬁipravení pro nádherné a mocné uãení ECKu. Nabízí tu nejpﬁímûj‰í cestu k moudrosti, moci a svobodû. Ak lásce, tomu nejcennûj‰ímu daru ze v‰eho.
Zaãnûme tedy.
Pro bezplatnou informaci, bez jakéhokoliv
závazku, se s námi mÛÏete spojit na:
● www.eckankar.org (oficiální hlavní webová
stránka v angliãtinû)
● www.eckankar.cz (regionální informace
v ãe‰tinû)
● ECKANKAR, PO Box 2000
Chanhassen, MN 55317-2000 USA
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Slovníãek
Slova psaná TÍMTO PÍSMEM jsou definovaná
v tomto slovníãku je‰tû jinde.
DU·E. Pravé Já. Je to vnitﬁní, nejposvátnûj‰í ãást
kaÏdé osoby. Du‰e existuje pﬁed narozením
a pokraãuje v Ïivotû po smrti fyzického tûla.
Jako jiskra Boha mÛÏe Du‰e v‰echno vidût, znát
a vnímat. Je to tvoﬁiv˘ stﬁed Svého vlastního
svûta.
DU·EVNÍ CESTOVÁNÍ. Expanze vûdomí. Schopnost
DU·E transcendovat fyzické tûlo a cestovat do
duchovních svûtÛ Boha. Du‰evní cestování je
vyuãované pouze ÎIJÍCÍM ECK MISTREM.
Pomáhá lidem, aby se duchovnû vyvinuli
a mÛÏe poskytnout dÛkaz o existenci Boha
a o Ïivotû po smrti.
DUCHOVNÍ CVIâENÍ ECKu. Denní provádûní urãit˘ch technik, abychom se dostali do styku se
Svûtlem a Zvukem Boha.
ECK. EK Îivotní síla, Duch Svat˘ nebo Sly‰itel33

n˘ proud Ïivota, kter˘ udrÏuje v‰echen
Ïivot.
ECKANKAR. Ekankar NáboÏenství Svûtla a Zvuku Boha. Také známé jako Prastará vûda
DU·EVNÍHO CESTOVÁNÍ. Je to opravdové
duchovní náboÏenství pro jedince dne‰ní
doby. Toto uãení poskytuje kaÏdému systém ke zkoumání sv˘ch vlastních duchovních záÏitkÛ. Bylo zaloÏeno Paulem
Twitchellem, novovûk˘m zakladatelem,
v r. 1965. Slovo znamená „Spolupracovník
s Bohem“.
ECK MIST¤I. Duchovní Mistﬁi, kteﬁí mohou
pomáhat lidem a ochraÀovat je pﬁi jejich
duchovním studiu a cestování. ECK Mistﬁi
jsou z dlouhé linie DU·Í, které dosáhly realizace Boha a které znají zodpovûdnost, jeÏ
jde s duchovní svobodou.
HU. HJÒ To nejstar‰í, tajné jméno Boha. Zpívání slova HU se povaÏuje za píseÀ lásky
k Bohu. MÛÏe se zpívat nahlas nebo v duchu
pro sebe.
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MAHANTA. Titul pro popsání nejvy‰‰ího stavu
Vûdomí Boha na zemi, ãasto ztûlesnûné
v ÎIJÍCÍM ECK MISTRU. On je Îiv˘m slovem.
Je vyjádﬁením Ducha Boha, kter˘ je vÏdy
s vámi.
ROVINY. Úrovnû existence, jako jsou napﬁ. Fyzická, Astrální, Kauzální, Mentální, Éterická
a Du‰evní rovina.
SRI. ·RÍ Titul duchovní úcty, podobn˘ titulu dÛstojn˘ nebo pastor, kter˘ se pouÏívá pro ty, kdo
dosáhli Království Boha. V ECKANKARU
je vyhrazen pro MAHANTU, ÎIJÍCÍHO ECK
MISTRA.
ÎIJÍCÍ ECK MISTR.Titul duchovního vÛdce
ECKANKARU. Jeho povinností je vést DU·E
zpátky k Bohu. Îijící ECK Mistr mÛÏe
pomoci duchovním studentÛm fyzicky
jako Vnûj‰í Mistr, ve stavu snûní jako
Mistr snÛ a v duchovních svûtech jako
Vnitﬁní Mistr. Sri Harold Klemp se
stal MAHANTOU, Îijícím ECK Mistrem
v r.1981.
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ZVUK A SVùTLO ECKu. Duch Svat˘. Jsou to dva
aspekty, jimiÏ se BÛh projevuje v niÏ‰ích svûtech. Lidé je mohou zaÏít, jestliÏe se
dívají a naslouchají ve svém nitru a prostﬁednictvím DU·EVNÍHO CESTOVÁNÍ.

Více vysvûtlen˘ch Eckankarov˘ch v˘razÛ
najdete v knize „A Cosmic Sea of Words:
The ECKANKAR Lexicon“ od Harolda Klempa
[Pouze v angliãtinû].
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PRO DAL·Í âTENÍ A STUDIUM
ECKANKAR Pradávná moudrost pro dne‰ek
Jste jedním z milionÛ, kdo sly‰eli, jak k nim BÛh hovoﬁí prostﬁednictvím hlubokého duchovního
záÏitku? Tato úvodní kniha Vám
ukáÏe, jak k Vám BÛh promlouvá pﬁes sny,
du‰evní cestování a zku‰enosti z minul˘ch ÏivotÛ. MÛÏete se zaãít rozpoznávat, jako duchovní
bytost.
[K dostání chorvatsky, ãesky, anglicky, francouzsky, nûmecky, maìarsky, italsky, norsky,
polsky, portugalsky, rusky, ‰panûlsky a ‰védsky.]
The Art of Spiritual
Dreaming
Harold Klemp
Sny jsou poklad. Je to dar od
Boha. Harold Klemp ukazuje, jak
najít duchovní zlato snu a jak zaÏít
BoÏí lásku. Získejte náhledy z minulosti i budoucnosti, zvy‰te si svoji sebedÛvûru a dûlejte
rozhodnutí ohlednû kariéry a financí. Udûlejte
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to z jedineãné perspektivy: rozpoznáním
duchovní povahy sv˘ch snÛ.
[K dostání pouze v angliãtinû a ‰panûl‰tinû.]
A Modern Prophet
Answers Your Key
Questions about Life
Harold Klemp
PrÛkopník dne‰ního zamûﬁení na
„kaÏdodenní duchovnost“ vám ukáÏe, jak zaÏít a rozumût BoÏí lásce ve va‰em
Ïivotû - kdykoliv a kdekoliv.
Jeho odpovûdi na stovky otázek vás pomohou
dovést k va‰emu vlastnímu zdroji moudrosti,
míru a hluboké vnitﬁní radosti.
[K dostání pouze v angliãtinû.]

Tyto knihy a jiné Eckankarové pﬁedmûty jsou
k dostání v místû nebo objednáním pﬁes Internet. Ve va‰em telefonním seznamu se podívejte
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pod Eckankar, zda se blízko vás nenachází
Eckankarové centrum. Nebo zatelefonujte do
USA na ãíslo 001 952 380 2222 [jen anglicky]
ve v‰ední dny mezi 8.00-17.00 hod. stﬁedoamerického ãasu. MÛÏete Eckankaru poslat i fax na
001 952 380 2295, 24 hod. dennû po cel˘ t˘den.
Nebo napi‰te na adresu: ECKANKAR, Att.
Information, PO Box 2000, Chanhassen, MN
55317-2000 USA
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Studijní skupina ECKANKARu
se mÛÏe nacházet blízko vás
Eckankar nabízí duchovnímu hledajícímu rozmanitost místních a mezinárodních aktivit. Se
stovkami studijních skupin po celém svûtû je
Eckankar blízko vás! Mnohé oblasti mají stﬁediska Eckankaru, kde mÛÏete listovat knihami
v klidném, nenuceném prostﬁedí, hovoﬁit s ostatními, kteﬁí se také zajímají o toto prastaré uãení
a úãastnit se zaãáteãních diskusních tﬁíd o tom,
jak získat vlastnosti Du‰e: moudrost, moc, lásku a svobodu.
Studijní skupiny Eckankaru nabízejí po celém
svûtû speciální jednodenní nebo víkendové semináﬁe o základním uãení Eckankaru. Pro informaci o ãlenství [v angliãtinû] nav‰tivte webovou stránku Eckankaru [www.eckankar.org].
Pro nalezení stﬁediska Eckankaru nebo studijní skupiny, která je vám nejblíÏe, pﬁejdûte
na „Other Eckankar Web Sites“ pro seznam
oblastí, které mají Web sites.
Také se mÛÏete podívat do va‰eho telefonního seznamu pod ECKANKAR; zatelefonovat
-USA 001-952-380-2222 [pouze anglicky],
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linka BK36; nebo vyplÀte formuláﬁ na následující stránce a po‰leteho na adresu
ECKANKAR, Att: Information,
BK36, PO Box 2000, Chanhassen,
MN 55317-2000 USA
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Prosím, po‰lete mi informace o nejbliÏ‰ím
stﬁedisku Eckankaru nebo studijní skupinû v mém
bydli‰ti.
Prosím, po‰lete mi více informací o ãlenství
v Eckankaru, které zahrnuje 12mûsíãní duchovní
studium.
Prosíme pi‰te ãitelnû.

943

Jméno (Name)
jméno (first)
Ulice (Street)

pﬁíjmení (last)
âíslo (#)

Mûsto (City)
Smûr. ã.

Stát

(Postal Code)

(Country)
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O autorovi
Sri Harold Klemp se narodil
ve Wisconsinu, kde vyrostl na
malé farmû. Docházel do venkovské dvoutﬁídky. Poté ‰el na
stﬁední náboÏenskou internátní
‰kolu v Milwaukee ve Wisconsinu.
Po pﬁedseminární knûÏské vy‰‰í stﬁední ‰kole
v Milwaukee a ve Fort Wayne v Indianû nastoupil k vojenskému letectvu U.S.
Na univerzitû v Indianû byl vy‰kolen na jazykového specialistu a u vysílaãe Goodfellow AFB
v Texasu jako odposlouchávací rádiov˘ technik.
Potom byl pﬁidûlen na dva roky do Japonska,
kde se poprvé setkal s Eckankarem.
V ﬁíjnu 1981 se stal duchovním vÛdcem
Eckankaru, NáboÏenství Svûtla a Zvuku Boha.
Jeho úpln˘ titul je Sri Harold Klemp, Mahanta,
Îijící ECK Mistr.
Jako Îijící ECK Mistr je Harold Klemp
zodpovûdn˘ za pokraãující rozvoj uãení Eckankaru.
Jeho posláním je pomoci lidem najít v tomto
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Ïivotû svou cestu zpût k Bohu. Harold Klemp
cestuje na semináﬁe ECKu v Severní Americe,
v Evropû a v JiÏním Tichomoﬁí. Také nav‰tívil
Afriku a mnohé zemû po celém svûtû, kde se setkával s duchovnû hledajícími a mûl inspirující
projevy. Existuje mnoho dostupn˘ch nahrávek
a videokazet s jeho veﬁejn˘mi projevy.
Humor Harolda Klempa v jeho projevech
a rukopisech a jeho praktick˘ postoj k duchovnosti pomohl mnoha lidem po celém svûtû najít
v Ïivotû pravdu a vût‰í vnitﬁní svobodu, moudrost a lásku.
International Who’s Who of Intellectuals
Ninth Edition

[Mezinárodní Kdo je Kdo z IntelektuálÛ
Deváté vydání]
Pﬁetisknuto s dovolením Melrose Press Ltd.,
Cambridge, England, v˘Àatek z International
Who’s Who of Intellectuals, Ninth Edition,
Copyright 1992 Melrose Press Ltd.
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ECKANKAR/DUCHOVNOST/INSPIRACE

ECKANKAR uvádí:
Velcí skeptici a nedÛvûﬁivci dojdou ãasto na cestû k Bohu nejdále. Nûkdo se mÛÏe zeptat: „Mám
nûjakou nadûji? Já tyhle vûci s Bohem neberu.“
To nevadí, dejte si naãas, neboÈ v‰ichni hledající
musí postupovat sv˘m vlastním tempem.
Ale jedna pravda, kterou vám mohu dát, je slovo HU, a duchovní cviãení k nalezení Boha. Nicménû jejich úspûch závisí na vás. MÛÏete strávit
nûkolik minut dennû tím, Ïe otevﬁete svá srdce
Svatému Duchu? Provádûním duchovních cviãení s láskou a s nad‰ením? Tím, Ïe po nûkolik okamÏikÛ uloÏíte své celé mysli a srdci takovou sebekázeÀ?
JestliÏe odpovûì je ano, musíte ve svém hledání tajn˘ch zákonÛ Ïivota udûlat pokrok. Tajemství
dne‰ka uÏ tajemstvími zítra nebudou.

Je Ïivot
náhodná procházka?

Harold Klemp
Je Ïivot náhodná
procházka?

Harold Klemp

