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Yatra 2 (2011 balandis)
KVIEČIAME Į DVASINĘ KELIONĘ!
PRELIMINARIOS KELIONĖS DATOS - 2011 BALANDŽIO 5 -18 D.D.
Yatra 2011, Balandis
IŠ PILIGRIMINIŲ KELIONIŲ CIKLO: “HIMALAJAI.TEN, KUR PATENKA NE VISI…”
Kullu-Naggar (Indija)
Vėl išvykstame į kelią. Jei nebijai juodoje naktyje kalnų viršukalnėse medituoti į žvaigždes ir beribį dangų,
pamirštant, kad esi tik dvikojis žmogus - Jėga kviečia ir Tave. Tačiau ar esi pasiruošęs palikti “civilizuoto” žmogaus
poreikius namuose ir leistis į kelią, nebojant karščio ir šalčio, beveik vienu metu…? O palypėjus gal kiek aukštėliau,
ar neišsigąsi, žmogau, pats savęs… ? Jei girdi Šauksmą – vėl kviečiame kartu – eikime į simbolinį Šviesos kalną.
***
Programa:
1 diena- skrydis Vilnius – Delis.
2 diena- Išvykimas į Nagarą Kulu slėnyje. Vakare : apsistojame indų šeimos namuose, poilsis.
3 diena- Nagaras. Apsilankymas N.Rericho sodyboje-galerijoje ir Agni jogos vietose. Meditacija prie šventųjų
medžių. Vakare degame žvakutes prie Nikolajaus Rericho mahasamadhi akmens.
4 diena- Bidžli Mahadev (Elektrinio Šivos) šventykla (aukštis 2540 metrų).
5 diena- Pasiruošimas kalnų jatrai. Laisvas laikas ir praktikos.
6 diena- 4 dienų jatra - trekingas į kalnus. Nakvynė kalnuose prie šaltinio.
7 diena – Pasiekiame Čandrakani perėją (3650 metrų). Nakvynė netoliese.
8 diena – Keliaujame į kalnų ežerą. Nakvynė jo apylinkėse.
9 diena- Kelionė žemyn. Nusileidimas, paskutinė stovykla kalnuose.
10 diena- Tolesnis nusileidimas. Nagaras – poilsis ir praktikos.
11 diena - Praktikos ir poilsis. Pasivaiščiojimai po Nagarą, šventyklų, pilies apžiūra.
12 diena- Kelionė džipais – Rochtango kalnas-perėja (4300 metrų), Manali, Vašištos karštieji šaltiniai. Manali
miesto apžvalga.
13 diena- Nagaras. Krišnos šventyklos aplankymas, praktikos
14 diena- Po pietų - išvykimas i Delį.
15 diena – Delis - Vilnius
***
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Nikolajus Rerichas taip rašė apie Kulu slėnį:
„Šventasis Kulu slėnis plyti, paslėptas, prie Lahulo ir Tibeto sienos, būdamas pačia piečiausia Pendžabo dalimi...
Patys reikšmingiausi vardai ir įvykiai surinkti šiame palaimingame slėnyje. Jis vadinamas Sidabriniu Slėniu. Ar
žiemą, kai sniegas žaižaruoja, ar pavasarį, kada visi vaismedžiai nusidažo sniego baltumo žiedais, slėnis vienodai
puikiai nusipelno savojo vardo... „
„Kulu slėnio grožio beveik neįmanoma perduoti žodžiais. ... Kulu spalvos – ypatingos, ir jų sodrumas ir švytėjimas
sukuria neįprastą slėnio žavesį ir jo charakterį. Kartą pajutęs Kulu aromatą, jo grožyje ir traukoje, aš supratau, kaip
sunku jį palikti.“
***
Iš Agni jogos raštų. Apie Kulu slėnį.
„Pats Palaimintasis (Buda), ir Kristus, ir Maitrėja – trys Valdovai, paliko čia buvimo pėdsakus. Žygdarbio taurė yra
čia. ... Šios vietovės dvasinis sodrumas buvo kaupiamas amžiais...“ („Čia bus Žinojimo miestas“).
***
Kelionės vedliai, esant būtinybei, pasilieka teisę keisti programą pagal aplinkybes.
Mūsų grupę sudaro:
Piligriminės kelionės grupė
Kelionės vedliai:
Arnas Kazickas (Haridas) - Narayana jogos centro mokytojas, kuriam Indija, pagal nuvažiuotų kartų skaičių, jau
tampa antraisiais namais.
Gintaras (Narajanas) - portalo www.yogi.lt redaktorius, jogos mokytojas ir teosofijos sekėjas, mylintis Himalajus ir
jaučiantis jų dvasią.
Vietų skaičius ribotas.
Kelionės metu vyks meditacijos, hatha jogos bei nidra jogos užsiėmimai. Dalyvavimas laisvas.
DAUGIAU info TEIRAUTIS: yatra.lt@gmail.com , 8 698 81198. Arnas Kazickas (Haridas).
Registracija laikoma įvykus, gavus patvirtinimą iš piligriminės kelionės organizatorių, esant reikalui, po asmeninio
pokalbio.
www.yatra.lt
Facebook: Yatra Dvasinės Kelionės
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Kelyje į viršūnę.
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