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Apie yatra.lt užmanymą
Yatra.lt užgimė kaip sielos kvietimas. Tie, kas keliavo po šventąsias vietas, vieną dieną suprato, kad šios patirtys –
ne tik jiems. Būtina dalintis ir suteikti galimybę daugeliui kitų žmonių prisiliesti prie sakraliųjų vietų ir pajausti tai, ką
ten jautė jie patys.
Vienas pagrindinių kelionių maršrutų – Indija. Nuvažiuoti ten jau nėra sunku, tačiau yra keletas „bet“...
Pirmasis – reikia žinoti kelio ženklus ir maršrutą, kad parodyti jį kitiems. Kelionėse po Indiją negyvename
viešbučiuose, tačiau tik ašramuose ir indų šeimos namuose. Šios kelionės – ne komforto mylėtojams, o Dvasios
ieškotojams. Kelionė į šventas vietas, į kalnus – visuomet yra iššūkis. Pirmiausia – iššūkis sau pačiam. Tik tie, kas
turi vidinį ryžtą, gali šį iššūkį priimti. Todėl ir sakome, kad „ten patenka ne visi...“. Duris mato visi, tačiau ne
kiekvienas ryžtasi į jas pabelsti, juolab – vėliau ir praverti.
Antrasis – ekonominiai dalykai. Kelionės į svečias šalis yra susijusios su ženkliomis išlaidomis, todėl čia sieksime,
kad jos taptų prieinamos kuo daugiau tam pasiryžusių žmonių. Netaikysime vadinamos „tradicinės“ kainodaros, kai
pateikiama bendra kaina už kelionę. Todėl, atsisakius taikyti didelę pridėtinę vertę, kelionės tampa ženkliai
prieinamesnėmis. Ir toks yra mūsų tikslas: tiems, kas ryžtasi atverti duris, turi būti sudaryta galimybė tai padaryti.
Keliausime į tas vietas, kur mus pakvies paties Gyvenimo jėga. Savo eilės laukia Senojo Egipto mažai lankytos ir
praktiškai nežinomos bei gana sunkiai pasiekiamos šventyklos, kviečiančios prisiliesti prie Egipto žynių Pašventimo
Misterijų ir daug kitų nuostabių vietų...
Todėl nesiekiame savęs įvardinti „jogais“, „krikščionimis“, „vaišnavais“ ar „budistais“. Tai tik įvairių dvasinių tradicijų
įvardijimai. Gerbiame visus dvasinius kelius, aplankome įvairias vietas, susijusias su įvairiomis tradicijomis. Ir
galbūt pati universaliausia dvasios tradicija – gamtos, kokia ji yra, pajauta. Tai lengvai pavyksta padaryti kalnuose,
kur atrodo, pats dieviškumas alsuoja tau į veidą...
Ir tai yra tiesiog JATRA. Tad ruoškimės į kelią.
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Dviese.
R.G.Narajano nuotr.
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