
Kas yra šviesuolis?

Šviesuolis yra savarankiškai mąstantis 
žmogus. Jisai liudija tikrovę sau, kitiems ir 
Dievui.  Mąstymas jį veda į nuoširdumą. 
Užtat jisai švyti tiesa.

Šviesuolis ieško savo tikslo. Savo sąlygose 
įžvelgia tikslą kodėl jisai jose atsirado. Užtat 
jisai nesiriboja savo sąlygomis, o gyvena jas 
pranokdamas – tobulas, nešališkas, 
nepaneigiamas, besąlygiškas.  

Šviesuolis randa savo tikslą.  Jis sąlygiškoje 
tikrovėje gyvena besąlygiška tikrove. 

Šviesuolis renkasi ne šiaip gyventi, o gyventi 
amžinai, jau čia ir dabar.  

Šviesuolis amžinai bręsta.  Jis auga vis 
nuoširdesnis, drąsesnis, viltingesnis. 

Šviesuolis yra Dievo mylimas. Jisai myli 
Dievą, myli save, myli visus.

Ką duoda šviesuolių kelias?

Suprantame, kad galime gyventi ne šiaip, 
galime gyventi kitaip, tiek nelaisvėje, tiek 
laisvėje. Galime amžinai bręsti.

Domimės gyvenimu. Skaitome, išklausome, 
permąstome. Branginame pavyzdžius kaip 
gyventi šviesuoliais.

Mąstome kitaip. Ne atsakymais, o klausimais. 
Atsisakome savo rėmų, kuriuose tarsi viską 
žinome. Pagalvojame, kad nieko nežinome. 
Visaip gyvename naujai. 

Palaikome esančius nelaisvėje ir laisvėje, 
kuriame draugiją. Įsitikiname, kad esame 
lygiai tie patys žmonės.  

Kūrybingai susitelkiame į savo klausimus, 
pavyzdžiui, kaip išeiti iš čia ko greičiau? 
Visais įmanomais būdais elgiamės taip dorai, 
kad išvarytų, ankščiau paleistų.

Nebūdamas laisvėje pasijutau laisvas nes 
sugebu laisvai mąstyti atsisakydamas man 
primestų rėmų.

Šviesuolio kelias

Rinktis ką mąstyti.
Kaupti savo mintis.
Tvarkyti savo mintis.
Puoselėti sumanymus.
Derinti įsipareigojimus.
Atpažinti savo kertinę vertybę.
Sąmoningai brandinti save.
Gyventi klausimais.
Gyventi tyrimais.
Mąstyti sandaromis, ne žodžiais.
Atsiremti į Dievo požiūrį.
Sąmoningai brandinti visus.

12 klausimų šviesuoliui

Atpažinti save:
Kas man rūpi?
Kaip rūpinuosi savo mąstymu?
Kurią vertybę labiausiai vertinu?

Atpažinti savo kryptį:
Kokie mano klausimai?
Ką sutinku mąstyti atvirai?
Kur ir kaip geriausiai mąstau?

Atpažinti savo draugus:
Ko siekiu?
Kokia mano svajonė?
Kaip mums vienas kitam padėti?

Atpažinti savo Dievą:
Apie ką išmanau?
Ką pamokyčiau?
Ką išmanau apie Dievą, už mane daugiau 
išmanantį? 

Šviesuolio malda

Mano Dieve,
Kuris mane myli labiau negu aš save.
Trokštu gyventi laisvu žmogumi. 
Mintimis, žodžiais ir darbais 
tvirtinti sau ir kitiems: 
Esu šviesuolis. 
Mąstau savarankiškai ir 
palaikau kitų savarankišką mąstymą.
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