Nytt från Sri Harold
ECK-studieprogrammet – Förnyad mission
(För industriländer, från och med 1 augusti, 2013.)*

Nytt brevserieformat
Sri Harold Klemp, Mahantan,
den Levande ECK-Mästaren,
uppdaterar presentationen av
ECK-brevserierna, med ett starkare flöde av Guds Ljus och Ljud.
Det nya
brevserieformatet
kommer att ha
arbetsboksaktiviteter,
andliga
övningar och
ljudklipp på
CD.
De här
speciella aktiviteterna kommer att hjälpa dig att bli
mer medveten om Mästarens kärlek
och närvaro – i dina drömmar, i
daglig verksamhet och i kontemplationer.
Alla sjutton brevserierna (på
engelska) kommer att finnas i det
nya formatet i april 2019.

Avslutat alla brevserier?
Chelor som har avslutat de
första sjutton årens studier av
ECK-brevserierna kommer nu att
få de uppdaterade brevserierna i
följd som en del av sitt medlemskap.
Den här gåvan från Mästaren
kan förändra ditt liv.
Varje brevserie, redan från
första året, visar på nycklar till
Självförverkligande och Gudsförverkligande.
Den hemliga rytmen i brevserierna kommer att fortsätta
öppna ditt medvetande till ständigt högre nivå.

”För mig tycks det som om
missionen f ör varje dag, varje
ögonblick och i varje värld,
håller på att f örnyas i
Mästarens kärlek!”
—EK

Speciell gåva
till ungdomar
Varje medlemskap för ungdomar
kommer nu att inkludera fyra
utskick av Letter of Light varje år.
Denna upplyftande och färgstarka
publikation har en spalt med frågor
och svar från Mästaren, samt artiklar,
illustrationer, pussel, och mera!
Varje utskick lyser av de unga
ECKisternas andliga äventyr
runtom i världen och ger näring åt
deras glädje och utveckling i ECK.
(Det finns
fortfarande
möjlighet för
vuxna att
prenumerera.)
Ungdomar till
och med 17 år
kan inkluderas i
individuellt- eller
familjemedlemskap.

Uppdatera till
familjemedlemskap
Ett familjemedlemskap är till för
ett par som lever tillsammans, och
de båda vuxna medlemmarna
kommer nu att få sina egna personliga exemplar av ECK-brevserierna
och Mystic World.
Alla övriga vuxna i hushållet (18 år

och uppåt) kommer att ha personligt
medlemskap.

Enkla val för
medlemskapsdonation
Dörröppningen till ECK-medlemskap öppnar sig vidare för alla.
Du är välkommen att ge efter
förmåga. Du kan göra donationer
månadsvis och använda ett kontokort med en summa som du väljer.
Föreslagna donationsintervall är
till hjälp för att föra ut
ECKANKARs medlemsförmåner
till dig under hela året.
Dina gåvor är mycket uppskattade!
Förbindelsen mellan dig
och Mahantan är som ett
gyllene band från himlen –
starkt, säkert och vackert. Ditt
ljus strålar inför alla.
ECK-brevserierna är
Mästarens sätt att hålla detta
band av kärlek starkt och rent.

* Industriländer: Nytt brevserieformat från och med 1 augusti, 2013.
ECKANKAR undersöker olika sätt att få ut fördelarna med medlemskap
till alla länder.
Tack för visat tålamod och förståelse!
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