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Att leva på en högre andlig nivå:

Studium av ECKs kursbrev 
och Satsanggrupper

The Easy Way
Discourses

The ECK Dream 1
Discourses

The ECK Dream 2
Discourses

By Harold KlempAv Sri Harold Klemp

V arje år av ditt ECK-medlemskap tar med dig – 
Själ – på en färd mot en högre medvetenhet. Under 
denna resa rör du vid många av det dagliga livets 
stränder och den för dig även till de vidsträckta 
världar, som väntar på att upptäckas av dig.

Storslagna äventyr längs hela vägen.

Det börjar med kursbreven 

Varje månad utforskar du 
det kursbrev som följer med 
ditt personliga medlemskap. 
ECKs kursbrev har skrivits 
med en dold, inre rytm, som 
steg för steg utvecklar ditt 

medvetande på ett mycket precist och välordnat 
sätt.

Via ett kursbrev åt gången, drar Mahantan 
undan den slöja som döljer Själens strålande ljus 
och frihet.

Detta ger dig styrkan att möta utmaningar av 
alla de slag, låter dig se kraften av den Inre Mäs-
tarens närvaro och ger dig tilltro till dig själv som 
Själ – en gudomlig Gudsgnista.

Att följa rytmen
Följ rytmen av de månatliga kurs-

brev som följer med ditt medlemskap. 
Den sätter ditt hjärtas rytm i sam-
klang med den Inre Mästarens. Du 

kommer att lägga märke till och uppleva en 
andlig förändring i varje del av ditt liv.

I kombination med ECKs Andliga Övningar är 
den din livlina till en högre medvetenhet och en 
förberedelse inför ECKs invigningar.

Syftet med Satsang
En ECK-Satsanggrupp ger ytterligare en möjlig-

het till utveckling, som erbjuder ECK-chelan 
många andliga fördelar.

I en Satsanggrupp går man 
igenom breven en gång till, och 
därför kommer du att fi nna att 
gruppen är på ett annat kursbrev 
än det du studerar själv i ditt 
personliga medlemsstudium. 

Så här förbereder du dig:

o Gå igenom Satsangbrevet några dagar innan 
klassen. 

o Du kan även gå tillbaka till den andliga övningen 
i Satsangbrevet några dagar innan klassen.

o Det sista du gör innan du ger dig i väg till klas-
sen är att göra en andlig övning.

Denna inre och yttre förberedelse gör dig 
mottaglig för Mahantans högsta gåvor av insikt, 
glädje och gudomlig kärlek under mötet. 

Ta med dina frågor, dela med dig av viktiga insik-
ter och upplevelser, och låt dig inspireras av andras 
erfarenheter. Mahantan erbjuder dig rika upplevelser 
och nya perspektiv vid varje sammankomst. 

Hjärta och Själ
Satsangens återblick ersätter inte dina månat-
liga studier. Därför bör du följa din heliga rytm 

med den Inre Mästaren genom dina medlemskurs-
brev och ECKs Andliga Övningar.

Tillsammans utgör dessa hjärtat 
och Själen i att leva på en högre andlig nivå.


