
 

Mes atsinešėme iš praeities kūno, proto ir sielos įpročius, polinkius ir tikėjimus bei užteršėme ne tik save, bet ir žemę, vandenį ir orą. Tai individualiai, kolektyviai ir visuotinai kuria vargus, 

karus ir nelaimes. Lengviau pradėti kurti rojų nuo materijos ir kūno, nes geriau juntama ir matoma. Nuostabu suprasti, iš kur atėjai ir kur bei kaip eini.  

Medis auga kūne geriau ir aukščiau, jei auga stačiau, geresnėje vietoje ir priežiūroje. Gražiam ir derlingam medžiui reikalingas sodas, nuolatinė priežiūra ir sodininkas, kuris juos apjungia ir 

didina jų laimę ir derlių.  

Laimės ir laisvės ieškotojas turi gimti ir augti daug metų priežiūroje ir meilėje ir tik po to gali mokytis ir eiti individualiai. Bet jo šansai, ypač apsijungus, yra daug didesni. 

Nuo vieno iki kelių ir daug būrėsi Visata. Pradžioje erdvė - į daleles, po to - į vis didesnius atomus, po to - į žvaigždes, dar vėliau - į gyvybę Žemėje: molekules, ląsteles be branduolių, su jais, ir 

galiausiai - į organizmus, kurie evoliucionavo iki sąmoningo žmogaus. Unija yra būtina ir kelias. Kas nesiburia, vargsta ir net išnyksta. 

Ašramas yra sąmoninga individų unija, kurioje nėra įsakymų, dogmų ir prievartos. Tai įmanoma tik nuo meditacijos ar meistro. Čia gerovė ir lengvumas yra proporcingi individų 

sąmoningumui ir skaičiui. Čia individas eina iš įpročių, įtampų ir disbalanso į jautrumą, tekėjimą ir balansą. Taip palaipsniui bunda ir valosi, jungiasi ir evoliucionuoja kūnas, protas ir siela. Taip 

gimsta, auga ir pražysta vis aukštesni turto, sveikatos ir laimės centrai. 

Ašrame ne ateityje, o čia ir dabar, chaosas ir purvas, pyktis ir pavydas virsta į darną ir derlių, draugiškumą bei meilę. Nelaimė - į laimę, o karas - į taiką. Čia lemia ne šeima ir sąžinė ar 

bendruomenė, o individas, sąmonė ir visuma, nes tik jie pereina per mirtį ir gali ateiti į aukščiausią tiesą ir laisvę – nirvaną. 

Kurse – turtų ir sveikatos, balanso ir laimės, meilės ir laisvės dėsniai, individualios ir bendros peržiūros, praktikos, žaidimai ir dalijimasis, įžvalgos ir meditacijos. Ašramas ir vienovė – Žemės ir 

Kosmoso ateitis. 
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