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Neuropsikologjia gjithashtu është marrë me mirësjelljen për ca kohë, me rezultate befasuese. 
Candace Beebe Pert, një neuroshkencëtare amerikane, ka vërtetuar se buzëqeshja aktivizon 

lirimin e neurotransmetuesve të veçantë që luftojnë stresin dhe na bëjnë të lumtur (Repubblica, 2017).
Nëse këto studime do të konfirmoheshin dhe vërtetoheshin, do të kishim dëshmi shkencore se 

edukimi në mirësjellje nuk është vetëm një ideal shoqëror, por një element themelor 
në promovimin e mirëqenies psikofizike individuale. Do të ishte një mbështetje e fortë 

për të gjithë ata, përfshirë edhe ne, që besojnë se edukimi në mirësi duhet të jetë një 
objektiv prioritar i shkollës dhe jetës familjare.

Shenja e sotme nuk është funksionale, por shërben për të sqaruar mendimet tona. Përpara 
"zgjedhjes së mirë" për të qenë të sjellshëm është e nevojshme të pyesim veten nëse vërtet
 besojmë në mirësinë.

"Ne edukojmë për mirësjelljen" është e nevojshme dëshira për të qenë të sjellshëm. Për t'u përgjigjur
tre pyetjeve të mësipërme, duhet të reflektojmë për cilësinë e jetës sonë dhe, mbi të gjitha, për 
marrëdhëniet tona me të tjerët. Në shumë raste, nuk do të luftojmë për të identifikuar tensionet që 
mund të zgjidhen lehtësisht nëse praktikojmë mirësjelljen. Por pa harruar pohimin: mirësia duhet të 
dalë nga zemra, por pa lënë pas dore nevojat tona! Ndonjëherë është mirë të “gdhendim”  momente
 "vetëm për ne", duke i mbyllur derën të tjerëve që të meditojmë
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TRAJNIM KREATIV: E DUAM VERTET MIRËSINË?

Javën e ardhshme 

A jemi të bindur se mirësia mund të ndryshojë botën?

Që mund ta bëjë më të mirë jetën tonë dhe të fëmijëve?

A jemi të gatshëm të sakrifikojnë edhe në gjëra të vogla 
për të promovuar dhe praktikuar mirësjelljen?
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