Milí študenti!
Opäť nám začal nový školský rok. Pre prvákov to budú nové začiatky, ale
pevne verím, že to bude hlavne čas krásnych chvíľ, čas snaženia,
trpezlivosti, láskavosti a odhodlania. Nie je dôležité zvíťaziť, ale vytrvať.
Vytrvať v porozumení, pochopení a zvládnuť všetko až do samého konca.
I keď nie vždy sa bude dariť. I keď nie vždy to bude bez chyby. Všetko chce
čas. Akýkoľvek úspech je len zlatým vrcholom na pyramíde postavenej
z tvrdej práce, kompromisov, ťažkých aj lepších dní, odmietnutí
a pozitívnych odpovedí.
Veď aj drobné pokroky či pochybenia sú to, čo k tomu patrí. To je cesta
k úspechu. Treba akceptovať úspechy aj zlyhania, zdvihnúť hlavu hore, dať
zo seba všetko, otvoriť svoje srdce a cestu fantázii.
Prajem Vám, aby Vám život ponúkal cestu, ktorá Vás bude posúvať
k plneniu Vašich snov.
Vážení učitelia!
Všetko chce čas. Životná múdrosť, že všetko chce čas, je adekvátna. Úspech
cez noc je mýtus. Rýchlo formované veci nikdy dlho nevydržia. Áno, za
každým úspechom je aj veľa živorenia, dlhé noci a dni, kedy nevidíte svetlo
na konci tunela. Čo ale odlišuje tých úspešných od neúspešných? To, že sú
ochotní nechať veciam potrebný čas, aby sa rozvinuli do svojho plného
potenciálu. Podobne ako kvety, ako Vaši žiaci. Každý z nich kráča inou
cestou, preto ich netreba porovnávať, ale im trpezlivo venovať čas. Ich
umelecké duše sú zasnívané, horia vášňou a vyhasínajú depresiami. Ale
viete čo robia predovšetkým? Robia to, čo ich baví, to, vďaka čomu sa cítia
nažive.
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a otáčate na ten správny smer. Správnou motiváciou ich posúvate
k tomu, aby hľadali v sebe to, čo je v nich jedinečné.
Učiteľ nie je len niekto, kto odovzdáva vedomosti druhým. Jeho rola je
oveľa dôležitejšia.
Ako povedal Brad Henry a Albert Einstein: “Dobrý učiteľ vie vzbudiť
nádej, predstavivosť aj vyvolať lásku k učeniu. Umením učiteľa je prebudiť
radosť v kreatívnom myslení a poznaní.”

Skvelí učitelia sa vedia vcítiť do študentov, rešpektovať ich a veriť,
že každý jeden z nich má niečo jedinečné, na čom sa dá stavať.
Držím Vám preto všetkým palce, aby Vás nové požiadavky, ktorým nielen
školstvo,
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ale posúvali dopredu, aby ste Vašim študentom odovzdali všetko to, čo
budú v živote potrebovať.
Vážení rodičia!
Na detailoch naozaj záleží. Môžu sa zdať na prvý pohľad bezvýznamné, no
sú kľúčové. Bez nich by všetko totiž pôsobilo nedokončene. Táto maliarska
múdrosť sa dá aplikovať aj v bežnom, neumeleckom živote. Nie sú to veľké
veci, ale práve maličkosti, ktoré odlišujú veci priemerné od tých naozaj
výnimočných. Maličkosti, ako slová pochvaly, povzbudenia, popriatie
pekného dňa, úsmev, aj keď sa nám nechce usmievať. Toto sú maličkosti,
z ktorých sa život skladá a ak ich niekto prehliada, má zo života len veľkú,
hmlisto vyzerajúcu, machuľu. Slová sú mocné, dali by sa prirovnať
ku kladivu a dlátu, ktorými Michelangelo vytesal svojho slávneho Dávida.
Preto je na nás rodičoch ako, hlavne našim deťom, ale aj ľuďom okolo nás,
môžeme maličkým gestom, slovom, úsmevom spríjemniť deň, posunúť
ich vpred, nasmerovať na tú správnu cestu.
Naše deti navštevujú umeleckú školu. O umelcoch sa vo všeobecnosti
hovorí, že sú to nepokojné duše. Niečo na tom pravdy je. Ako povedal
Břetislav Kafka, iba človek, ktorý je s niečím nespokojný dokáže tvoriť.
Človek, ktorý je so všetkým spokojný, nemá potrebu vytvárať niečo nové.
Takže nepokojné duše, za čo ich aj my veľakrát berieme, to berú
ako znamenie, že majú tvoriť.
Preto ich podporujme v ich snoch a túžbach, aby išli svojou vlastnou
cestou, cestou, ktorú si vybrali.
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