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Gal taip jau sutvertas žmogus, kad nuolat žvalgosi svetur nematydamas grožio ten, kur gyvena,
praeidamas kasdiena pro nepaprastas galimybes pažinti savąjį kraštą, savas apylinkes, kurios
yra išskirtinės, nepaprastos, ir tik vienos tokios visame žemės rutulyje.
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Dažnai mūsų skubėjimas atima
galimybę pasidžiaugti nepaprastais dalykais, mažais stebuklais ir galimybe smulkmenose atrasti
džiaugsmą. Lietuva, unikalus kraštas savo gamtovaizdžiu, išlikusiais architektūros paminklais,
šalia kiekvieno miesto ar miestelio esančiais parkais .Visa Lietuvos teritorija nusėta gausybe
piliakalnių. Užduokite sau klausimą:- kada paskutinį kartą lankėtės parke? Kada paskutinį kartą
ėjote vienu iš daugybės įrengtų pažintinių takų? Kada atradote visai šalia, ten kur gyvenate, tai,
ko iki tol nežinojote? Kada paskutinį kartą leidotės ne šiaip sau pasivaikščiojimui, o atradimui
kažko nepatirto, nepaprasto sužinojimui. Nėra blogo oro, o tik ne ta nuotaika arba prastas
apsirengimas. Kas būdinga Jums? Šiais laikais nesinaudojate viena pora batų tam , kad
pasiektumėte darbą ar prekybos centrą, todėl greičiausia Jūs net nenutuokiate apie tokias
galimybes: nepasižvalgote aplinkui, ten kur gyvenate, arba mums nuotaiką sugadina
nesibaigiantys negatyvai spaudoje ir televizijoje. Jie perduoda savo nuotaikas mums. Mes
žinoma pabandysime Jūsų nekoduoti blogiu, kurio pas mus šiai dienai ir taip į valias, o
pabandysime parodyti kitą gyvenimo kokybę, kurią Jūs patys galite rinktis. Štai taip gerbiamieji,
sena, teisinga ir gal jau banalia tampanti frazė- gamta mūsų namai, tačiau kokia ji teisinga. Kur
ieškome poilsio ir ramybės, kur glaudžiamės kai liūdna ir žinoma kur bėgame pasidžiaugti? Gal
būt ši laida paskatins Jus ne tik atrasti kažką įdomaus ten kur gyvenate, bet atrastu pasidalyti su
tais, kas to paprasčiausia nemato skubėdami gyvenimo verpetų sūkuryje. Ne viskas gyvenime
matuojama pinigais. Dauguma nuostabiausių dalykų sukuriama tiesiog nesavanaudžių žmonių,
skleidžiant jiems savo šilumą ir žinias tiems, kas tik jų trokšta. Nejau mes tikrai unikali tauta ne
tik savo kultūriniu paveldu? Žinoma - taip. Tačiau priešingai daugumai europiečių – pamirštame
džiaugtis pirmu sniegu ar šaltuku, grūmodami, kad vėl reikės mokėti už šildymą. Tuo pat metu
švaistome pinigus ten kur gal neverta, o į tai, kas pasiekiama nemokamai, net nepažvelgiam.
Greičiausiai Jūs jau pagalvojote, kad tai ekskursijų gidas, parko darbuotojas ar koks
savivaldybės tarnautojas, rengiantis už atlygį tokias pažintines ekskursijas- Jūs, gerbiamieji,
suklydote. Tai žmogus, koks galite būti ir Jūs- mylintis savo kraštą ir tą meilę, bei pažinimą
dalijantis aplinkiniams. Ar manote, kad Jūs negalite papasakoti apie savo netoliese esantį
parką? Be abejo galite, jei tik skirsite nors truputi savo brangaus laiko ir žinoma vidinio poreikio
ten apsilankyti. Ne kartą savo laidose sakėme, kad mūsų gyvenimas toks, kokį patys mes jį
sukuriame ir kraštas mūsų brangus, mielas tiek, kiek jį branginame ar stengiamės pažinti. Mes
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papasakosime apie nepaprastą laisvalaikį, vaikų užimtumą, kur nėra paslaptis, jog vaikai- tai
mūsų ateitis. Mums ,suaugusiems, lieka tik išmintingai nukreipti savo atžalas, motyvuoti jų
norus ar talentus- skiriant savo dėmesį, laiko dalį, jų pomėgių puoselėjimui. Daugumai gal
paprasčiau vaikams mestelėti kompiuterį ir taip pasirūpinti jų užimtumu, bet tuomet greičiausia
nutiks taip, kad ką pasėsime- tą ir pjausime. Klausėtės nuostabių garsų derinių, kurie anuomet
augino išdidžius, galingus ir laisvus mūsų protėvius. Matėte vaikus ir jų veidus, kuriuose
atsispindėjo nesumeluoti jų jausmai, dvasiškumas. Užduokite sau klausimą- kaip įtakojo
pasaulėžiūros kaita mūsų laisvam, dvasiniam, o ir karingam vystymuisi? Kodėl taip nutiko, kad
iš karingų, mylinčių savo kraštą žmonių, tampame besiglaudžiantys kitose Europos šalyse, vis
pamirštantys savo papročius, kultūrą, tradicijas.
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