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 Każdy rok członkostwa w ECK ustawia ciebie – 
Duszę – w podróży do wyższej świadomości. Ta podróż 
dotyka wielu aspektów codziennego życia, a także 
rozległych wewnętrznych światów oczekujących na twoje 
odkrycie.

Wielka przygoda przez całą drogę.

Najpierw dyskurs członkostwa
Co miesiąc zapoznaj się z 

lekcją twego osobistego człon-
kostwa. Dyskursy ECK są 
napisane tajemnym, wewnętrz-
nym rytmem, który stopniowo 
rozwija twoją świadomość w 
bardzo dokładny i uporządkowa-

ny sposób.
Jedna lekcja dyskursu na raz, Mahanta odsuwa 

zasłony zakrywające promienne światło i wolność 
Duszy.

Daje ci to siłę do sprostania wszelkiego rodzaju 
wyzwaniom, ujawnia moc obecności Wewnętrznego 
Mistrza i daje wiarę w siebie jako Duszy – świętej 
iskry Boga.

Utrzymywanie rytmu
Miesiąc po miesiącu trzymaj się rytmu 

dyskursu związanego z członkostwem. 
Dopasowuje to bicie twego serca do 
serca Wewnętrznego Mistrza. Duchowa 
przemiana będzie widoczna i odczuwalna 

w każdym aspekcie twego życia.
W połączeniu z Duchowymi Ćwiczeniami ECK, jest 

to twój kontakt do wyższej świadomości i przygoto-
wania do wtajemniczeń ECK.

Rola Satsangu
Klasa ECK Satsangu jest dodatkową ścieżką rozwoju 

z wieloma duchowymi korzyściami dla ECK czeli.
Klasa Satsangu to przegląd, więc 

zauważysz że klasa jest na innej lekcji 
niż twoje osobiste studium związane z 
członkostwem.

Oto jak się przygotować:
o Powtórz lub przejrzyj lekcję Satsan-

gu kilka dni przed zajęciami.
o Możesz także powrócić do duchowego ćwiczenia z 

lekcji Satsangu w dniach poprzedzających zajęcia.
o Ostatnią rzeczą do zrobienia przed wyjściem na 

zajęcia jest duchowe ćwiczenie.
To wewnętrzne i zewnętrzne przygotowanie dostraja 

cię do przyjęcia najwyższych darów wglądu, radości i 
boskiej miłości Mahanty podczas zajęć.

Zadawaj pytania, dziel się kluczowymi spostrzeże-
niami i doświadczeniami oraz inspiruj się podróżami 
innych. Mahanta oferuje bogate doświadczenia i nowe 
perspektywy z każdą klasą.

Serce i Dusza
Przegląd podczas Satsangu nie zastępuje comie-
sięcznego studium osobistego. Więc zechciej utrzymy-

wać swój uświęcony rytm z Wewnętrznym Mistrzem 
przez lekcje związane z członkostwem i Duchowe 

Ćwiczenia ECK.
Razem stanowią serce i duszę

zaawansowanego życia duchowego.
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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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