POTYRIAI
Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Ezoterikoje išskiriama kryptis, pabrėžianti, kad kai kurių žmonių misija šiame
gyvenime tiesiogiai susijusi su pagalbos teikimu kitiems žmonėms ir gyvoms
būtybėms. Įvairiuose pasaulio kampeliuose kuriasi bendruomenės, kurios
nariai vadinami šviesos darbuotojais, šviesos angelais arba angelais Žemėje.
Filosofijos daktarė, raganė Jelena Simonova pasakoja, kaip tokiais žmonėmis tampama ir kuo jie skiriasi nuo kitų.
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Kas yra šviesos žmonės šiuolaikiniame
pasaulyje?

Šie žmonės savitai supranta dvasinio kelio
esmę. Vieni, gilindamiesi į šventraščius ir atlikdami tam tikras dvasines praktikas, skelbia žinias, susijusias su asmenybės bei dvasiniu augimu, kiti veikia praktiškai: reaguoja
į bet kokį iš aplinkos juos pasiekusį pagalbos
šauksmą, remia socialiai silpnesnes žmonių grupes, organizuoja įvairias pagalbos
akcijas ir pan. Įdomu, kad šviesos žmonių
dvasinis kelias nėra susijęs su vienų ar kitų
religinių dogmų skelbimu. Jie gali išpažinti
įvairius tikėjimus ir priklausyti skirtingoms
konfesijoms. Esminiai dalykai jų gyvenime –
žmogiškumas ir humaniškos vertybės, skatinančios kurti gėrį šiame pasaulyje. Mūsų
dienomis šviesos žmonių gyvenimo filosofija ir veikla skelbiama jų sukurtuose internetiniuose puslapiuose, socialiniuose
tinkluose. Rašomi pavienių šiai grupei priklausančių asmenų tinklaraščiai, dalyvaujama forumuose.

„Manoma,
kad šviesos
žmonių sielos yra
brandesnės nei
daugumos
žmonių.“
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Šviesos žmonėms būdingų savybių turi
kiekvienas asmuo ar tai kitokia žmonių
rasė?
Šviesos žmonės nesiekia įrodyti, kad yra
pranašesni už kitus. Pasak jų, kiekvienas
asmuo juda šviesos link. Vis dėlto, vadovaujantis šviesos žmonių koncepcija,
ne kiekvienas žmogus priklauso šiai ypatingai rasei. Manoma, kad šviesos žmonių sielos yra brandesnės nei daugumos
žmonių. Todėl jie imlesni dvasinėms žinioms ir intuityviai jų ieško. Vadovaujantis šiuo požiūriu, praeituose gyvenimuose jie jau užsiimdavo vienomis ar
kitomis dvasinėmis praktikomis. Jie galėjo būti žyniai, šamanai arba vienuoliai,
todėl ir šiame gyvenime stengiasi tęsti tai, ką pradėjo, išgryninti ryšius tarp
to, ką regi ir ko ne, tarp materialaus bei
subtilaus pasaulių. Taip pat yra populiarių versijų apie nežemišką šių žmonių kilmę. Jie turi daugiau negu penkis pojūčius ir jų sielos pirmapradiškai yra žinių
apie žmoniją, angelus bei visatą skleidėjos. Tereikia žmonijai įsikūnijus Žemėje
šias svarbias žinias prisiminti. Numanomos tam tikros specifinės savybės, būdingos šviesos žmonėms. Vadovaujantis
numerologija, neretai tokių žmonių psichomatricoje būna keturi dvejetai, trys
ir daugiau penketų ir/ar septynetų arba
trys ir daugiau aštuonetų bei tam tikros
skaičių kombinacijos. Taip pat išskiriami
ir tam tikri astrologiniai duomenys, dominuojantys šviesos žmonių horoskope.
Pavyzdžiui, gana dažnai būna akcentuojamas šeštas būstas, Uranas šiame būste, Selena pirmame, šeštame arba aštuntame būste ir pan.

Kuo tokių žmonių gyvenimai skiriasi nuo
kitų asmenų? Kokias profesijas jie renkasi?
Šviesos žmonių gyvenimai paprastai nuo pat
pradžių nebūna šviesūs ir saulėti. Neretai
jiems gyvenimo kelyje tenka kažką įveikti: ligą, fizinę negalią, nepalankias socialines sąlygas arba patirti kitokių išbandymų. Šviesos
žmonės dėl vienų ar kitų priežasčių vaikystėje patiria sunkių išgyvenimų, būna itin jautrūs,
sunkiai adaptuojasi socialinėje aplinkoje. Vienatvė – jų nuolatinė palydovė. Būdami socialiai atskirti, jie tarytum atsigręžia į visatą, jos
ritmus, augaliją ir gyvūniją. Kitaip mąstydami
ir jausdami, būna nesuprasti kitų. Todėl vadovaudamiesi nemaža dalimi socialinio atskirtumo suformuotu kitokiu požiūriu, vedami intuicijos renkasi kitokias, nestandartines veiklas,
kelia visuotinius klausimus apie būties prasmę
ir ieškodami atsakymų gilinasi į savęs pažinimo bei dvasinę literatūrą. Nuo pat vaikystės
būdami atstumti ir nesuprasti, jie visgi nepalūžta, atsisako neapykantos kupino keršto kelio. Išgyvendami gilią vienatvę, jie yra empatiški, spinduliuoja meilę aplinkiniams ir skleidžia
šviesą. Todėl dauguma jų renkasi profesijas,
kuriose aiškiai dominuoja socialinis vaidmuo.
Šie žmonės neretai tampa gydytojais, socialiniais darbuotojais, psichologais arba pedagogais. Taip pat jausdami ryšį tarp visko, kas yra
gyva šiame pasaulyje, yra puikūs veterinarai,
gamtos tyrinėtojai, savo širdimi jaučiantys joje vykstančius procesus. Jiems rūpi ekologijos klausimai, tad gali vykdyti projektus, susijusius su ekologinių problemų sprendimais.
Net jeigu tokių asmenų darbo sritis nėra tiesiogiai susijusi su pagalba gyvoms būtybėms,
jie bet kuriuo atveju sukuria nišą, kurioje galėtų įgyvendinti savo misiją Žemėje ir padėti
tiems, kuriems jų pagalbos bei išminties reikia.

• Šviesos žmonės gali turėti įgimtą gebėjimą išgydyti
kitus. Jie gali gydyti balsu, žodžiais arba prisilietimais.
• Matydami neteisybę ir nesąžiningumą tokie žmonės
gali maištauti bei dėti pastangas atkurti teisingumą,
sąžiningumu grindžiamus santykius. Savo darbe neretai diegia novatoriškus metodus, kurių veiksmingumas pasiteisina, nors ir sulaukia nemažai kritikos iš konservatyvesnių kolegų.
• Sunkiai pakelia bet kokią hierarchiją organizacijoje, jiems visi
žmonės yra lygūs, nepriklausomai nuo išsilavinimo ar finansinės
gerovės.
• Praeityje šviesos žmonės būdavo pririšami prie gėdos stulpų už
talentus, kuriuos turėdavo.
• Dažniausiai tai – vieniši individai, nepatenkantys į fiksuotas socialines struktūras.
• Tam tikroje vystymosi stadijoje kiekviena siela tampa šviesos darbuotoja, todėl žodžiai „šviesos žmogus“ neskirti ribotam sielų kiekiui apibūdinti.
• Tikima, kad šviesos žmonės stovėjo prie žmonijos gimimo Žemėje ištakų. Jie dalyvavo kuriant žmogų.

Įdomu

Koks yra šviesos žmonių indėlis į kitų
asmenų gyvenimus ir ar jie yra laimingi, atlikdami savo misiją Žemėje?
Jeigu vaikystėje šviesos žmonės buvo
atstumti, vėliau skleisdami pozityvą ir
šviesą galiausiai sulaukia pripažinimo.
Šie žmonės tik antroje gyvenimo pusėje
būna iš tikrųjų laimingi, susiranda draugų, nors pastarųjų ratas niekada nebūna didelis. Kai kurie žmonės nesupranta
jų požiūrio ir tikslų, kritikuoja jų gyvenimo būdą, skelbiamas idėjas ir novatoriškus metodus. Vienatvės, atskirtumo
ir kitoniškumo jausmas šviesos žmonių
neapleidžia netgi tada, kai galiausiai juos
supa mylintys bei gerbiantys asmenys.
Jie niekada visiškai neįsilieja į kompaniją, grupę ar netgi artimų žmonių ratą.
Šviesa, kurią jie spinduliuoja, pritraukia
kitus žmones ir kartu tarytum siena atskiria nuo kitų. Neretai į šviesos žmones
kreipiamasi norint išsikalbėti ar išspręsti problemines situacijas. Šalia jų norisi
būti, nes jų spinduliuojama šviesa užpildo ir nepalieka vietos nevilčiai, bejėgiškumui. Šviesos žmonės padeda kiekvienam asmeniui atskleisti jo tikrąjį unikalų
„aš“, įkvepia ir motyvuoja eiti savo keliu bei kūrybingai ir atsakingai realizuoti
savo idėjas, sumanymus. Lygiai taip pat
tokie žmonės kūrybiškai išreiškia ir savo
unikalią sąveiką su pasauliu rašydami eiles, piešdami, muzikuodami bei įvairiomis kūrybinėmis priemonėmis kurdami
kūrinius, atveriančius kitokią, racionalumo plotmę peržengiančią žmogiškąją realybę.
Aistė Sakalauskienė

10 šviesos žmogų

išduodančių ženklų

1. Jaučiate polinkį/norą gydyti ir padėti kitiems.
2. Esate empatiškas arba jautrus energetinio

lauko pokyčiams.
Turite psichinių gebėjimų.
Itin rūpi aplinkos ir gyvūnų gerovė.
Jums artimi gydomieji menai.
Gerai pažįstate savo ir jaučiate
aplinkinių baimes.
Patyrėte stiprų dvasinį sukrėtimą.
Patinka būti tarp žmonių, bet taip pat
mėgstate vienatvę.
Suprantate savo minčių galią ir gebate jas valdyti.
Nuolat pastebite įvairius pagalbos numerius.
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