Джон У. Шлатър
Аз съм учител. Родил съм се в мига, когато от устата на дете е
изскочил въпрос. Аз съм много хора на много места.Аз съм Сократ,
вдъхновяващ младежите на Атина да откриват нови идеи като задават
въпроси. Аз съм Езоп и Ханс Кристиан Андерсен, разкриващи истината чрез
безбройни истории. Имената на онези, които са практикували моята
професия, звънят като камбани на славата за човечеството... Букър Т.
Уошинггън, Буда, Конфуций, Ралф Уолдо Емерсън, Лио Баскаля, Мойсей и
Исус.Аз съм всички онези, чиито имена и лица отдавна са забравени, но
чиито уроци и характери винаги ще бъдат помнени заради постиженията на
техните ученици.В продължение на един ден се е налагало да бъда актьор,
приятел, сестра и лекар, треньор, търсач на изгубени вещи, банкер,
таксиметров шофьор, психолог, заместник родител, продавач, политик и
защитник на вярата.Независимо от картите, диаграмите, формулите,
глаголите, разказите и книгите аз наистина нямаше какво да преподавам,
защото онова, което трябваше да научат учениците ми, беше да опознаят
себе си, а аз знам, че най‐трудно е да разбереш кой си.. Аз съм най‐
големият късметлия сред всички, които работят. На един лекар му е
позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е
позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден ‐ с
нови въпроси, идеи и приятелства. Един архитект знае, че ако строи
грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един учител
знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгргди, ще трае
вечно.Аз съм воин. Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие,
страха, предразсъдъците, невежеството и апатията. Но аз имам велики
съюзници: Интелигентността, Любопитството, Родителската подкрепа,
Индивидуалността, Творчеството, Вярата, Любовта и Смехът ‐ всички се
стичат под моите знамена и с тяхната подкрепа съм непобедим. И така, аз
имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско
предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да
прекарвам дните си с бъдещето.
Аз съм учител... и всеки ден благодаря на Бога за това.

