Tu esi spējīgs uz visu, par ko tu sapņo, sāc droši piepildīt
vispārdrošākos sapņus! Uzdrošināšanās ir ģenialitāte, spēks un
maģiska vara. SĀC UN NEKAVĒJIES!
(JohansVolfgangs Gēte)
FONDA GARĪGĀ IDEJA - APSKAIDRĪBAS REALIZĀCIJA
Mēs uz Zemi atnākam, lai iepazītu sevi un garīgi augtu. Ir mūžīgas vērtības un
laicīgas, jeb mainīgas vērtības. Agrāk vai vēlāk mēs nonākam pie tās robežas,
kad ir jāizdara izvēle- aiziet no šejienes kā apzinātai, realizētai, nemirstīgai
individualitātei, vai kā parastam cilvēkam, kas šeit atbrīvi tā arī nav sasniedzis
un realizējis. Mūsdienās apgaismīgu sasniegt ir viegli. Cita lieta ir, kā mēs to
spējam realizēt, jo tirgus konkurences apstākļos cilvēks ir vairāk prece nekā
personība. Tātad ir jābūt platformai, kur cilvēks sevi var REALIZĒT kā augsti
attīstīta, nesavtīga, garīga būtne. Ja mūsu valstī ir tāda ekonomiskā situācija,
ka cilvēkam jācīnās par fizisko izdzīvošanu, viņam tiek atņemta iespēja
realizēt savu dievišķību. Lai ierindas cilvēks iepazītu un realizētu savu
augstāko dievišķo būtību, viņam jālieto patiesa nesavtība, bezpersoniska,
beznosacījumu mīlestība un dziļa izpratne par radīšanu kā tādu. Ja nav
platformas, kur realizēt sevi šādās vibrācijas, viņa dzīvei zūd tās dziļākā jēga.
Bērnu radīšana un audzināšana ir tikai viens dzīves posms. Materiālo labumu
krāšana arī ir interesanta tikai kādu laiku. Lūk, darbošanās un radīšana fonda
teritorijā ir kā pieskāriens mūžībai, kā dziļa ielūkošanās sevī, dziļa
transformācija un apzināta sevis radīšana.
NAV LIELĀKA ĻAUNUMA KĀ GRIBĒT LABUMU TIKAI SEV! Ja nerealizē
nesavtību, beznosacījumu un bezpretenziozu mīlestību, cilvēka attīstība
ietrēdz. Mēs gribam augt un aicinām arī citus būt kopā ar mums.
Fonda teritorijā ir 7ha zemes ar unikālu reljefu - skaists mežs, vecas
grantsbedres ar „amfiteātri”, zaļo klasi, ģimenes stūrīti. Pamežā apslēpta
iespēja izveidot alu labiritu. Var nopirkt klāt meža pļavu „kosmodromu” un
upīti, kur veidot ūdenskritumu kaskādi un dīķu kompleksu!
Projekta otrajā posmā paredzēta Saimes nama būvniecība, kurā būs
pirts, virtuve, naktsmītne tiem, kas brauks uz talkām, rīkos seminārus un
retrītus jau izveidotajā teritorijā.
Aicinām mūsu pulkā azartisku projektu bīdītāju, kurš palīdzētu realizēt
„traku ideju”par veselības takas un vientuļnieku minimājiņu ciemata
izveidi.
Trešajā posmā ir iespēja gravā izveidot dīķu kompleksu, ūdenskritumu
kaskādi.
Ceturtajā posmā ceļam vientuļnieku mājiņas un veidojam
„kosmodromu”. Variācijas ir visdažādākās, viss atkarīgs no dalībnieku idejām,
entuziasma, nesavtības un darbošanās prieka.

Mūsos mīt skaisti un mežonīgi spēki,
Mums dzīvē jākļūst par to,
ko izvēlamies piedzīvot kā savu pasauli.
(Svētais Francisks)
Izsakām lielu paldies visiem, kas brauca uz talkām un bija kopā ar mums
gan darbā, gan svētkos! Sākumā reģistrējām katras talkas dalībniekus
atsevišķi, bet vēlāk izkristalizējās noteiktas ievirzes.
Laika gaitā izveidojies „kodols”- tie, kas ir bijuši visās, vai gandrīz visās talkās.
Tie ir Līga, Inese, Ainārs, Sandra, Jānis, Anita, Astra, Guntis.
Labvēļi - tie, kas atbrauc tad, kad sanāk. Inese Puntusa, Toms Tretjakovs,
Agris Verners, Andra Vilciņa, Aina Vitmane ar abām meitām, Alīna un Andris
Pērkoni, Ilze Mezīte, Valentīna Pavlovska, Silvija Rihtere, Rudīte Kravale,
Ieva Deruma, Ieva Maračkovska, Līga Ķerve ar dēliem, Indra Zālīte ar dēlu,
Agita Lapsa ar meitu, Inguna Šternberga, Kristīne Dolgiha, Rasma Mitkeviča,
Ilze Magone ar draugiem, Lita Pržjalgovska, Sandra Bimbere, Svetlana
Sprūža, Matīss Tretjakovs, Ivars Miezīties ar sievu, Elīna Žagare, Jānis
Ezerlīcis, Māra Vārpiņa ar draudzeni Guntu, Edgara Bojāra ģimene ar visiem
4 bērniem, Anitas Klētnieces dēls ar draudzenēm, Daiga Āboltiņa, Evita
Pētersone, Vite Bēvalde, Sanita Pelce, Marita Liepniece, kaimiņš Ēriks,
zemes iznomātājs Atis Bušs ar meitām, Valters Šverns u.c.
Goda viesi - tie, kas braukuši no liela attāluma, bet ar savu profesionalitāti
devuši milzīgu ieguldījumu. Tas ir Jānis Buculāns ar sievu. Šie cilvēki ir īpaši.
Ja atbrauc viņi, tad par atpūtu varam nesapņot, viņi sagādā darbu 2 nesēju
komandām.
Īpašs paldies Aivara Zvirbuļa vīriem par līdzināšanas un rakšanas darbiem.
Aivara izvietotie soli un akmeņi jau runā paši par sevi.

Dzīve ir izaicinājums - pieņem to!
Dzīve ir spēle - piedalies tajā!
Dzīve ir sapnis - īsteno to!
Dzīve ir mīlestība - dalies tajā!
(Šri Satja Sai baba)
Kā mums veicas īstenot Guru dotos padomus?
Esam iztīrījuši un kardināli pārveidojuši vecas, aizaugušas, ar
atkritumiem piegāztas grantsbedres par skaistu ainavu ar nelielu dīķi. Šajā
teritorijā jau svinēti vairāki Saulgrieži. Pateicoties mecenātiem un ziedotājiem,
esam samaksājuši zemes mērīšanas un labiekārtošanas darbus. Esam

iesnieguši Lauku atbalsta dienestā projektu par nojumes uzcelšanu, atkritumu
urnu, barjeru, tualešu uzstādīšanu, skatu laukumu iekārtošanu. Paldies šī
dienesta darbiniekiem par sapratni un atbalstu, jo mums ir piešķirti līdzekļi, lai
pavasarī varētu sākt celtniecības darbus. Pēc statūtiem fonda zeme nekad
nebūs ne dibinātāju, ne talcinieku īpašums. Pēctecību mantos tie cilvēki, kas
turpinās sākotnējo ideju, spēs nodrošināt ainavas uzturēšanu un
labiekārtošanu.

Cilvēkam neko nevar iemācīt;
var viņam vienīgi palīdzēt
to atrast pašam sevī!
(Galilejs)
Sevī viss man jāatrod,
Jāatrod – un jāatdod.
Jā, bet kas tad galu galā
Man no dzīves pašam paliek?
Labākais un labākā –
Apziņa, ka ir ko dot!
(Ārija Elksne)

Mēs esam pateicībā kopā ar jums! Inese, Ainārs, Līga.

