
Pasakojimas mažosios filosofės 
 
Beveik 7m. „Žaliosios gamtos mokyklos“ mokinukė ugdosi ne tik mokykloje, bet tęstinumas vyksta ir namuose. 
Šiame kūrinyje pasimato mergaitės aukšta vaizdumo ir kūrybiškumo kompetencija. Kūrybiniai išminties šaltiniai tiesiog trykšte 
trykšta per šią mergaitę. 
Ji, kaip matysite nuotraukose, pagamino koriukus ir suklijavo dvi jausmų piramides. Papasakoja mamai, kad abi piramidės 
reikalingos, turi svarbią reikšmę ir  skirtingus jausmų pavadinimus. Šios piramidės saugo didelę paslaptį. Į piramides žmonės 
gali  sudėti, kaupti, surinkti jausmus ir pasinaudoti jais kada reikės. Tie jausmai niekur nedingsta, net ir po mirties lieka atminty 
ir kai paskui gimsta žmogus kitame gyvenime irgi išlieka. 
Toliau mergaitė pasakojo apie minčių siūlus. 
Siūlė minčių siūlus perrišti vienu siūlu mintyse. Paaiškino, kad kai pas žmogų daug minčių, reikia jas sugauti ir  surišti į vieną 
mintį. Tuomet tai taps lobiu. Aiškino, kad nereikia pulti visų minčių sakyti kitiems. Reikia išsirink vieną svarbiausią ir tik tą mintį 
pasakyti kitiems.  
Kai mama paklausė, ar daug minčių turėt yra gerai? Mergaitė patikino, kad nei blogai nei gerai, tik reikia mokėt surišt visas 
turimas mintis ir iš jų išsirinkti vieną. 
Dar mergaitė parodo sukurtą ir išminties viaduką per kurį vabaliukai neša visiems išmintį. O pro viaduko apačią viena puse 
teka šviesos upė kita puse meilės upė. Toliau jos abi susilieja, susijungia su šaltiniu ir tampa galingu meilės vandeniu. 
Mergaitė bepasakodama atidžiai žiūrėjo į viadukus ir sušuko:  
---Mama, pažiūrėk, net geltona spalva, kai pasakiau apie tai, atsirado. 
Tęsdama mergaitė toliau pasakoja: 
-Viršum viaduko vabaliukai išmintį neša į žmonių pasaulį, o virš visų šaltinių kosmosas. 
Prie  upės atsigerti meilės gali ateit visi, kas tik panorės, visaip kaip tik norės. 
Mama paklausia: 
-O kaip pamatyt žmogui tą šaltinį? 
- O čia geras klausimas, geras klausimas... Aš dar pamąstysiu. O siunčiant kitam žmogui šviesą, reikia pradžioj vos vos dalelę 
šviesos nusiųst, paskui daugiau galima siųst, atsargiai, atsargiai žiūrėt kad jis neperdegtų nuo šviesos, nepersistengt, kad 
nesupykdyt,  reikia vis nusiunčiant šviesą pažiūrėt ar ne per laimingas, kad nebūtų žmogui per daug. Dar, mama, žinok 
išminties bokšte kaupiasi išmintys, vienos išmintys nešamos žmonėms, kitos atnešamos į išminties bokštą. 
 
Mergaitė kurį laiką patyli ir pratęsia: 
- 2014 metais, taip,taip 2014m mirė vienas išminčius kuris atgimė, 2019m, vasario pradžioj, bet ne ligoninėje kaip įprastai, o 
bažnyčioje.  Skruzdėlytės  ir kurmiai viską žinojo, kad gims išminčius. Žinok gilioje senovėj skruzdėlės pradėjo auginti medžius 
ir gaminti popierių. 
Mama, jei nori gali ko nori klausti ir aš tau papasakosiu. Blogai, kad visko ką aš tau pasakojau tu neužsirašei. 
 
Mama vėliau viską užrašė  ir taip mes turime galimybę paskaityti šį filosofinį kūrinį prisotintą vertybių. 
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