KAS MES TOKIE IR KODĖL MES TOKIE
Mes ugdome vaikus puoselėdami tokį, žemiau išdėstytą, supratimą ir suteikdami vaikams tokį
supratimą.
Sakoma kur tik apačios susitelkia užpildyti visuomenėje esančias tuščias nišas, kurti tai ko
trūksta, ten pradeda aiškiai matytis pokyčių jėgų dangiška raiška.
Čia atsiskleidžia asmenybės, pasimato dvasinės pastangos, žmonės aiškiau mato ir iš jų širdžių
trykšta entuziazmas.
Nėra gerai gyventi uždarume, atsiskyrus izoliacijoje, nutraukus ryšius su žmonėmis ir didžiuotis
nepriklausomybe. Svarbu būti tarp įvairaus supratimo žmonių, būti su kitais, kituose ir dėl kitų.
Būti su visais, dėl visų, visuose.
Turint tokį supratimą, sąlygas ir aplinkas atsiveria neišsenkantys dvasios šaltiniai. Ir pastangas
vainikuoja sėkmė, pergalės.
Mūsų mokyklos tikslas - kokybiškas ugdymas ir akademiškai, ir moraliai pasisemiant jėgų iš
dvasinės humanistinės pedagogikos. Įgimtas vaiko dieviškumas greičiau, plačiau ir gražiau gali
atsiskleisti jam tinkamos mokyklos tinkamose aplinkose ir bendruomenėje, su kuria kuria
tvarius, nuoseklius ryšius.
Mokykloje yra galimybė kurti mini visuomenę, kiekvienam išreikšti save, liudyti vienovę ir ja
džiaugtis.
Vienas žmogus, kai bendrauja su dauguma, tampa visavertis. Užuot bėgęs nuo kitų, pamato kitus
naujoje šviesoje. Žmogus įsiliejęs į daugumą visada daug laimi. Visi esame palaimos, kurią gali
duoti toks suvokimas, paveldėtojai.
Kai žmonės būna būryje neturėdami kilnaus bendro tikslo, savaime bendruomeninis grožis
nesikuria.
Visi mūsų gebėjimai, kompetencijos, protiniai gabumai, kuriais prisidedame prie bendro tikslo,
turi būti nesutepti egoizmo. Tuomet jie maitins tiesos ir gėrio šaknis, laiduos visuomenei taiką,
nes dings visas priešiškumas apie esančius aukštai ar žemai. Tuomet vidinė lygybė kiekvienam
padarys didžiulį įspūdį, įsitvirtins ramybė. Būdamas žmogus atskirty, nevisuomeniškas, dažnu
atveju nori būti išskirtiniu, išgarsėti, vaikytis šlovės, pasiduoda neapykantai, šališkumui ir
smunka iš vidaus. Svarbu išmokti visuomenei atiduoti tai, kas jai priklauso, tarnauti, ugdytis
meilę. O Meilė yra trijų rūšių:
1.egoistiška, kuri lyg elektros lemputė apšviečia tik mažą kambarėlį,
2.abipusė, kuri lyg mėnulis apšviečia didesnį plotą, bet yra neryški.
3.skirta kitiems, kuri skaistina ir viską persmelkia.
Mokykloje mokomės praktikuoti trečios rūšies meilę.
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