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Paolo Crepet shkruan në "Gëzimi i edukimit": "Unë kurrë nuk kam parë të shkruhet 
askund se prindërit duhet të bien dakord me fëmijët e tyre në çdo rast. Shumë shpesh 
takoj baballarë dhe nëna të cilat, duke dashur të më sigurojnë për klimën e familjes 
së tyre, më thonë: shiko në shtëpi gjithçka është mirë, e di...  ne nuk zihemi kurrë. 

Po si nuk ziheni kurrë? Do të thotë që në atë familje nuk ka bisedë, asnjë konfrontim 
apo dialog të vërtetë, asnjë komunikim; do të thotë që e vetmja fjali që shqiptohet në 
tryezë është: ma jepni enën me vaj, ose edhe më tepër  do të thotë që ajo familje është 

e mpirë, në një gjendje të përjetshme kome komunikuese

Një nga frikat më të mëdha në shoqërinë tonë ka të bëjë me zënkat: ne jemi të mendimit se
diskutimi nuk duhet të shkojë drejt dhunës; ashtu siç ndodh në rastet dramatike për të cilat 
dëgjojmë në TV ose në mediat sociale.
   

Si mund të shoqërohet një baba i moshës së mesme me një djalë adoleshent?
Do të thotë që djali i tij ngjan si i rritur, edhe më keq, se babai duket si djali i tij".
Problemi është se ky vizion i paqes shpreh frikën e konfrontimit, divergjencës. 
Na çon në tundimin për të mbyllur gojën në vend që të shqetësojmë fëmijët tanë. 
Asgjë nuk mund të jetë më e gabuar: divergjenca është motori i krijimtarisë dhe guximit.

   
Si mund të mësoni të respektoni të tjerët nëse nuk jeni në gjendje të përballeni me ta?
Si mund të mësoni t'i respektoni të tjerët? 
Si mund të bëhet i fortë një fëmijë nëse të gjithë në familje tunden nga era, si 
kallamishtet në divergjencën më të parë?

E vërteta është se ne duhet të luftojmë. Argumentimi, diskutimi është gjë e mirë 
(një frazë e cila është edhe titulli i një libri nga pedagogu ynë lokal Daniele Novara). 
Ne duhet të mësojmë të veprojmë në mënyrën e duhur: të heqim dorë nga dhuna dhe 
jo nga guximi i përballjes dhe qartësia e dialogut.  Grindja, zënka apo diskutimi janë 
thelbësore për të shkundur ndotjen e ideve nga të cilat buron kreativiteti dhe talenti. 
Të menaxhuara me arsyetim mësojnë fëmijët të formojnë bindje të qëndrueshme të
 motivojnë zgjedhjet e veta, të jenë të sigurt se familja është e qëndrueshme edhe pse
 jo gjithmonë jemi të gjithë dakord. 
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