
 

Mes atėjome iš Kosmoso, gamtos ir savo praeities. Mes išugdėme individualumą, protą, mokslą ir diktatą, egoistiškai užsiteršėme kūną, protą ir sielą. Galiausiai kolektyviai sukėlėme 

gamtos ir klimato, sveikatos ir unijos ar vienovės krizes. Liko vienišumas ar santuoka – vienatvė ar teisė. Teisė neatsako į gyvybę, ląstelę. Ar yra inteligentiškesnė išeitis? Yra! Meilė ir laisvė. 

Visata, gamta ir visuomenė ėjo nuo dviejų apsijungimo iki kelių ir visumos. Taip jungėsi elementarios dalelės ir atomai, žvaigždės ir galaktikos, vėliau negyvos ir gyvos molekulės, 

vienaląsčiai ir daugialąsčiai organizmai; dar vėliau - individai, šeimos, gentys ir valstybės. Gal čia išeitis? 

Stebuklas, kai apsijungia dvi dalelės, dvi ląstelės, du individai, bet stebuklų stebuklas, kai apsijungiama iš vidaus. Taip gimė atomas ir ląstelė su branduoliu, embrionas, gyvybė, taip 

gimsta unija, kosminė unija ar kosm-unija – individų aibė, gimusi pagal Kosmoso, mokslo ir dvasios ar sąmonės dėsnius. Atomas ir ląstelė – kosminiai, laisvi ir nieko negirdėjo apie teisę, 

Seimą, šeimą ir diktatą. Individas tiesiogiai priklauso nuo atomų, molekulių ir ląstelių. Tai eiti su teise ar tiesa? Su ego, ligomis ir krizėmis ar su gerove, sveikata ir laime? 

Meditacijoje nėra dogmų, tikėjimų ir diktato. Kaip Kosmose, gyvybėj ir meilėj. Taip yra ir ašrame. Bet Kosmoso ir gamtos mechaniškumą paversti į energiją ir gyvybę, sveikatą ir laimę 

reikia praktikos, žinių ir sąmoningumo. 

Ašrame individas unijoje su kitais eina iš mechaniškumo, įtampų ir disbalanso į jautrumą, laidumą ir balansą. Taip palaipsniui bunda ir valosi, jungiasi ir evoliucionuoja kūnas, protas ir 

siela, gimsta gerovė, sveikata ir laimė. 

Ašrame čia ir dabar chaosas ir vargas, pyktis ir pavydas virsta į darną ir derlių, draugiškumą ir meilę. Nelaimė - į laimę, o pragaras - į rojų proporcingai individų kiekiui iki begalybės. Čia 

lemia ne šeima, sąžinė ir kolektyvas, o individas, sąmonė ir visuma, nes tik jie pereina per mirtį ir gali ateiti į galutinę meilę, tiesą ir laisvę – nirvaną. 

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

Kurse gali dalyvauti eks + ašramiečiai. Indėlis – 120 Eur. 
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