PROČ KRESLÍME
Proč kreslíme? Protože už jsme se naučili trochu kreslit a kreslíme rádi. Protože máme správné vybavení a v naší partě je nám dobře. Protože tam se nevytahuje jeden na druhého a všichni si navzájem pomáháme. Vytváříme něco pěkného, aby se to líbilo ostatním. A taky proto, že kreslíme milé babičky a dědečky z domova důchodců, kteří jsou krásní sami o sobě svým prožívaným stářím. My je uctíváme tím, že je soustředěně kreslíme, jako bychom četli jejich životopisy. Na jejich tvářích nalézáme stopy těžkých chvil, vycítíme, jak vychovávali své děti a kolik radosti si ze života odnesli.
Jsme rádi, že nám umožňují kreslit podle živých modelů, protože potom jsme si úplně jisti, že oživujeme tvořivě skutečnost, tak jak ji poznáváme. Zachycujeme vztah člověka k člověku a to pro nás začíná být velmi důležité.
Kdybychom kreslili jen podle fotografie, tak nikdy nebudeme mít ten dobrý pocit z vlastní tvorby. I v každém jiném pracovním oboru ten, kdo kopíruje, nepozná uspokojení z tvůrčí činnosti. Vždyť přece člověk ve své podstatě je jediným tvůrcem na této zemi.
V posledních létech se celý svět velice změnil. Převratné vynálezy a výzkumy, i když se třeba uplatňují daleko od nás, mění i naše životní zvyklosti. Nic nám nepomůže předstírat, že se nás to netýká, i když si vymlsáváme některé povrchní zisky z nových objevů. Nové změny si vynucují naši spolupráci až tak dalece, že ohrožují naši existenci, i když se nechceme nebo nemůžeme podílet na vytváření současného života. Už to není jen tělesná dřina, která by udržovala chod naší civilizace, ale naopak intenzivnější práce našich hlav. Velké rozvinutí činnosti lidského mozku způsobilo tyto změny. Proto i my se musíme snažit posilovat schopnosti našich mozků, abychom nezaostávali.
Dnešní celosvětový výzkum lidského mozku určuje pro jeho rozvoj důležité místo znalostem vidět věci kolem sebe jaké skutečně jsou, vnímat vztahy mezi lidmi, vztahy v uspořádání přírody i vztahy mezi hmotou a duchem.
Kreslení je dnes jednou z možností, jak trénovat mozek pro nastávající úkoly a získávat k tomu náležité sebevědomí.
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