
Por Sri Harold Klemp

 Cada ano de afi liação ao ECK coloca você — Alma 
— numa viagem de maior consciência. Essa jornada 
toca os muitos aspectos da vida diária; bem como, os 
vastos mundos internos que aguardam sua descober-
ta.

Alta Aventura o tempo todo.

Em primeiro lugar, o 
Discurso da Afi liação

Todos os meses, explore sua 
lição pessoal de afi liação. Os 
discursos de ECK são escritos 
com um ritmo interno secreto 
que gradualmente expande sua 
consciência de uma maneira 

bem precisa e ordenada.

Em uma lição do discurso de cada vez, o Mahanta 
retira os véus que encobrem a luz radiante e a 
liberdade da Alma.

Isso lhe força a enfrentar desafi os de todo tipo, 
revela a força da presença do Mestre Interno e traz 
confi ança em você mesmo como Alma — uma 
centelha divina de Deus.

Mantendo o Ritmo

Mês a mês, mantenha o ritmo de seu 
discurso de afi liação. Isso signifi ca 
ajustar seu batimento cardíaco ao do 
Mestre Interno. A transformação espiri-
tual será vista e sentida em todos os 

aspectos de sua vida. 

Combinada com os Exercícios Espirituais de ECK, 
ele é a sua conexão para uma maior consciência e 
preparação para as iniciações do ECK.

O papel do Satsang

A aula de Satsang de ECK é um caminho comple-
mentar de desenvolvimento com muitos benefícios 
espirituais para o chela de ECK.

A aula de Satsang é uma revisão, 
portanto, você descobrirá que sua 
aula está em uma lição diferente do 
seu estudo pessoal como membro.

Veja como se preparar:

o Revise ou dê uma olhada na lição 
de Satsang alguns dias antes da 
aula.

o Você também pode rever o exercício espiritual da 
lição de Satsang dias antes da aula.

o A última coisa a fazer antes de sair de casa a 
caminho da aula é um exercício espiritual.

Essa preparação interna e externa o sintoniza para 
receber as maiores dádivas de insights, alegria e 
amor divino do Mahanta durante a aula.

Leve suas perguntas, compartilhe as principais 
percepções e experiências e inspire-se nas viagens 
de outras pessoas. O Mahanta oferece experiências 
ricas e novas perspectivas em cada aula.

 

Coração e Alma

A revisão do Satsang não substitui o 
estudo pessoal mensal. Portanto, você vai querer 
manter seu ritmo sagrado com o Mestre Interno 

por meio de suas lições de afi liado e dos           
Exercícios Espirituais de ECK. 

Juntos, eles são o coração e a                          
alma de uma vida espiritual avançada.
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Estudo dos Discursos de ECK
e Aula de Satsang

bem precisa e ordenada.
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Sri Harold Klemp 
The Mahanta, the Living ECK Master

Welcome

Dear Leader in ECK:

You have been a member of ECKANKAR for many 
years. And now, you find yourself in the ranks of the 
leaders. Over these past years, you have developed 
a spiritual strength that few before you have ever 
achieved.

Sometimes it is easy to forget what life was like 
before ECK. The problems of life are still with you, but 
at least now you have an idea what they mean spiritu-
ally. All too often we take for granted the unique way 
the Holy Spirit works the miracle of unfoldment with-
in us. By now, you know and accept cause and effect, 
reincarnation, and divine love. You developed this sure 
grounding in ECK over a relatively few short years. 
For most, it takes lifetimes.

During this year as a member of ECKANKAR, you 
will see an even greater connection between you and 
your immediate world. Although the quilt of ECK is of 
many pieces of colored cloth, the quilt is a whole. The 
Master 3 Discourses will help you to look at the quilt of 
life in its entirety, instead of in so many pieces. This is 
a change from how you saw life earlier on the path of 
ECK.
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