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sukurtas
strateginis planas „Lietuva 2100“
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––

Ar tai, ką dabar darai, ką pasiryžęs šiandien nuveikti, daro pasaulį gražesniu, geresniu,
jaukesniu jame gyvenančiam žmogui?

Jeigu ne... – sustok; keisk savo planus, imkis kitos, tikrai naudingos veiklos.

Jeigu taip – nedelsdamas pirmyn!
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... laikrodžiai eina... Tik – tak – tik – tak...

Nepriprasi prie nemėgstamo darbo, vienatvės, beviltiškumo, gyvenimo beprasmiškumo. Kad ir
kaip įtikinėtum save, kad tai ir yra gyvenimas, nepriprasi prie savęs apgaudinėjimo, bailumo ir
abejingumo.

Klestinčio regiono VIZIJA

Ko mes siekiame, kaip mes matome to kuriamo klestinčio regiono ateitį? Ką mes norime
sukurti ir ką tikime jog pasieksime.
–––> Laisvi, laimingi, visapusiškai turtingi žmonės, gyvenantys darnoje su gamta,
santarvės, savitarpio supratimo, pagarbos ir pagalbos vienas kitam dvasioje su
aplinkiniais, mylintys ir mylimi...
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...Kadangi mūsų šiuolaikinis žmogus, persisotinęs melo ir... skambių, netikrais laikomų
žodžių gali sunkiai suvokti tokį lakonišką, nors tikrai talpų vizijos išdėstymą, žemiau
pateikiame detalesnį paaiškinimą, ką tai reiškia eilinio, šiuolaikinio žmogaus supratimu:
1. Laisvi, mylintys ir mylimi

– tai reiškia nesuvaržyti, neįsprausti į rėmus, neverčiami kasdien skubėti į... gal nelabai
mėgstamą, nekūrybišką, nepadedantį augti, tobulėti, darbą. Tvirtos, meilėje gyvenančios
šeimos. Vaikai neprievartaujami mokytis to, kas jiems neįdomu, neaktualu, nepatinka.
Tiesiog žmonės, patys laisvai nusprendžiantys, ką veikti, kuo domėtis, kuo užsiimti...
2. Laimingi...

– tai ir reiškia, kad žmonės jaučiasi laimingi, gyvena džiaugsmu...
3. Visapusiškai turtingi

– tai reiškia, kad ne tik apsirūpinę reikiamomis materialinėmis vertybėmis (patogus,
jaukus nuosavas būstas ir visa, ko reikia, kad galėtum jaustis gerai, patogiai, užtikrintai),
bet ir išsilavinę, dvasiškai turtingi, brandūs...
4. Gyvenantys darnoje su Kūrėju ir gamta, santarvėje su kaimynais...

Čia gal nelabai ir reikia papildomo paaiškinimo. Gal tik tiek, kad gerai jaustis, būti
geranoriškas, supratingas, draugiškas su visa jį supančia aplinka gali tik laisvas
žmogus. Apie tai plačiau galėsime pasiskaityti skyrelyje „Apie laisvę?“.

Ir jeigu reikia dar kažką pasakyti aiškiau, ką reiškia visa tai, kas jau pasakyta... Tai
reiškia ir tai, kad tame regione:
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* Jokios bedarbystės

* Jokio alkoholizmo

* Jokios narkomanijos

* Jokio nusikalstamumo

* Jokios korupcijos

* Jokių finansinių krizių

* Jokios priverstinės (skurdo) emigracijos

* Jokių riaušių, streikų (tame tarpe ir nacionaliniu pagrindu)...

* Jokių benamių

* Jokių skurdo problemų

* Jokių pamestinukų
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* Jokių jokių vaikų langelių

* Jokių jokių našlaičių ir jų prieglaudų

* Jokių vaikų namų ar internatų

* Jokios prievartos

* Jokio smurto

* Jokių lyčių lygybės problemų ir jokio vaikų, moterų ar vyrų žeminimo

* Jokių depresijų

* Jokių savižudybių

* ...

Plačiau, detaliau apie tai ir kam to reikia, pasiskaityti galima čia:
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Cituojant mūsų straipsnius prašome pateikti nuorodą į originalą.

http://aistis.eu
Antanas Jokubavičius

Kas suprantate rusiškai, pažiūrėkite filmą „TIESOS VALDŽIA“

Mes neturime kol kas galimybių, sukurti tokius filmus, o gal to nelabai ir reikia. Žmonių,
kurie priima mūsų viziją, kurie suvokia mūsų strategiją ir pasiryžta ją įgyvendinti
daugėja. Mūsų galimybės įgyvendinti savo tikslus, padedant vis didesniam skaičiui
žmonių kurti savo ir savo vaikų laimingą gyvenimą, vis auga.

Žiūrėdami šį filmą mintyse vietoj baltos, mėlynos ir raudonos vėliavų spalvų matykite
geltoną, žalią ir raudoną, žodį Rusija verskite žodžiu Lietuva ir beveik viskas tiks mums.
Tiesa, ten yra kai kurių nedidelių „nuplaukimų“ į šoną, bet esmės jie beveik nekeičia.

Mūsų šalis nedidelė. Tai įgalina mus greičiau mobilizuotis rimtesnėms permainoms. Būtų
geriau nelaukti, kol kažkas kitas įgyvendins, pamokins, parodys pirštu prikišamai. O gal
dar ir su atitinkamomis potekstėmis, „nuplaukimais“, kurie darys idėją sunkiau priimtiną
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mūsų žmonėms. Eikime savo keliu. Ne ne, nekonfliktuodami, nesipriešindami, bet
dalindamiesi patirtimi, pasitardami, pasimokydami vieni iš kitų klaidų. Taip greičiau,
efektyviau, lengviau. Be to, eidami drauge, nuo pat pradžių, turėsime geresnes galimybes
rinktis savo kelią, o ne nežymiai, nejučia, bet primestą labiau patyrusių „mokytojų“. Kuo
ilgiau delsime, tuo tokių tendencijų tikimybė didės. Mes tai apmąstėme, matome
galimybes, įžvelgiame kai kuriuos pavojus, kuriuos iš anksto numačius, daug lengviau
neutralizuoti.

Kaip sako filmo autoriai: „Praeities mes nesirinkome, bet ateitis pasirinko mus!“

Kurie supratote, kurie priimate tai, kurie turite pakankamai suvokimo ir drąsos, junkimės
į komandą, eikime. Kelias paklūsta einančiam!

//

//
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