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her students out of the state of unhappiness, then both the children and their 
educator become wisely absorbed in life and achieve axiologically impeccable life 
happiness.

Conclusion

! e ability to achieve joy of life constitutes a psychic disposition that is ontologi-
cally signi" cant not only because it derives from the same human existence but 
also because it serves therapeutic functions towards the human being.

! e ontogenetic evolution of human joy of life begins with its biologically sim-
plest form via cheerful sensory, ethical and esthetic experiences that eventually lead 
to spiritual and metaphysical joys. ! e developmental role of the experienced joys 
remains almost the same in these periods of the human life. It is connected with 
the environment, evokes trust towards people, generates the attitude of positive 
self-assessment and anticipation, and mobilizes to activity.

! e upbringing to joy of life is facilitated by the teacher’s true understanding 
of the numerous sources of human joy, his/her ability to build up the atmosphere 
of agreeability towards life, truth and freedom, and by the belief that it is the 
teacher’s role to lead his/her students out of the states that are contrary to the states 
described above.
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