
 Door Sri Harold Klemp

Ieder jaar van het ECK lidmaatschap gaat u – 
Ziel – op een reis naar een hoger bewustzijn. Op 
deze reis doet u de vele gebieden van het dagelijks 
leven aan, alsmede de uitgestrekte innerlijke werel-
den die erop wachten om door u te worden ontdekt. 

De hele reis is vol avontuur.

Begin met de lessenserie die  
onderdeel is van uw lidmaatschap

Elke maand bestudeert u 
de persoonlijke les die hoort 
bij uw lidmaatschap. De 
ECK lessenseries zijn geschre-
ven met een geheim, innerlijk 
ritme dat uw bewustzijn 

geleidelijk op een zeer precieze en ordelijke ma-
nier ontplooit.

Les voor les, trekt de Mahanta de sluiers weg 
die het stralende licht en de vrijheid van Ziel 
verbergen.

Dit geeft u de kracht om alle uitdagingen aan te 
gaan, onthult de kracht van de aanwezigheid van 
de Innerlijke Meester en geeft vertrouwen in uzelf 
als Ziel – een goddelijke vonk van God.

Het ritme behouden

Houd maand na maand het ritme 
van uw lidmaatschapslessenserie aan. 
Hierdoor gaat uw hartslag gelijklopen 
met die van de Innerlijke Meester. 
Spirituele transformatie zal in ieder 

deel van uw leven worden gezien en gevoeld.
Samen met de Spirituele Oefeningen van ECK, is 

het uw vitale verbindingslijn naar een hoger bewust-
zijn en de voorbereiding op de ECK inwijdingen.

De rol van Satsang

De ECK Satsang klas is een aanvullend pad van 
ontplooiing met vele spirituele voordelen voor de 
ECK chela.

Tijdens een Satsang klas wordt een les nogmaals 
bestudeert, u zult dus zien dat uw klas een andere 
les behandelt dan de persoonlijke studie die hoort bij 
uw lidmaatschap.

Zo bereidt u zich voor:

o Neem een paar dagen voor uw 
klas de Satsang les door of 
bekijk deze kort.

o U kunt ook een paar dagen 
voorafgaand aan de klas nog eens naar de 
spirituele oefening van de Satsang les kijken.

o Het laatste dat u doet voordat u de deur uit gaat 
op weg naar de klas, is een spirituele oefening.

Met deze innerlijke en uiterlijke voorbereiding 
stemt u af op de Mahanta’s inzicht, vreugde en 
goddelijke liefde tijdens de klas.

Stel uw vragen, vertel over belangrijke inzich-
ten en ervaringen en laat u inspireren door de 
reizen van anderen. De Mahanta biedt iedere les 
rijke ervaringen en nieuwe perspectieven.

Hart en Ziel

De bespreking in de Satsang klas vervangt niet 
de maandelijkse persoonlijke studie. U zult dus uw 
heilige ritme met de Innerlijke Meester willen bijhou-

den via uw lessen die onderdeel zijn van uw lid-
maatschap en de Spirituele Oefeningen van ECK.

Samen zijn ze hart en ziel  
van een gevorderd spiritueel leven.

Copyright © 2021 ECKANKAR.  Illustratie door Diane Sterling. DT210220

The Easy Way
Discourses

The ECK Dream 1
Discourses

The ECK Dream 2
Discourses

By Harold Klemp

Gevorderd spiritueel leven:

De Studie van de ECK Lessenseries,  
en de Satsang Klas


