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Julie Lythcott-Haims, e cila ka qenë përgjegjëse për ndihmën e studentëve për një dekadë 
në Universitetin Stanford, një nga institutet më prestigjioze në botë, nuk ka dyshime: 

në librin e saj “How to Raise a Adult”  ajo i atribuon një përgjegjësi të rëndësishme – faktit 
se suksesi i biznesit, akademik dhe personal i një personi varet kryesisht nga fryma e iniciativës 

që ka, aftësia për të përcaktuar veten dhe për të vepruar në mënyrë të pavarur; Individët që 
arrijnë të parashikojnë nevojat e bashkëshortëve dhe punëdhënësve të tyre gjithmonë shpërblehen.

  "Si mund të jap unë ndihmën time? 
 Çfarë mund të bëj për të përmbushur më së miri nevojat e kompanisë sime?"

Këto pyetje, sipas Dr. në Lythcott-Haims, nuk kanë lindur gjatë edukimit formal shkollor, 
por nga një qëndrim dhe kompetenca që ndërtohet në shtëpi. Në rrënjët e frymës së iniciativës

gjejmë përgjegjësi, duke filluar me punët e shtëpisë. Për një fëmijë që mëson të rregullojë 
krevatin në mëngjes, do të jetë më e lehtë të pyesë veten se çfarë tjetër mund të bëhet për ta 

mbajtur dhomën e gjumit të rregullt. Pra, duke përmbledhur mesazhin e Julie Lythcott-Haims: 
përfshini fëmijët tuaj në punët e shtëpisë. Nëse nuk arrini të kapni interesin e tyre, prisni që

 ata të bëjnë detyrat minimale të diktuara nga sjelljet e mira (pastrimi i tryezës, larja e 
pjatave etj), bëni që ata të jenë të pavarur dhe të dobishëm.

Pikërisht ky "pretendim" i vogël ndihmon në thyerjen e ciklit vicioz të kujdesit të tepruar të 
prindërve modernë (gazetaria i ka ndarë në grupe duke shpikur terma të ndryshëm për ta 

përshkruar atë, nga "prindërit e helikopterit" tek "prindërit e pastrimit të borës" deri në 
"mbipopullimin"), në avantazhin e plotë të autonomisë.

"Ne i kemi përjashtuar fëmijët tanë nga përgjegjësitë shtëpiake, por në këtë 
mënyrë ne nxjerrim në pah të rriturit e rinj të cilët, në vendin e punës, 
në vend që të marrin iniciativën, qëndrojnë të palëvizshëm, duke pritur
udhëzimet. Kjo është e papranueshme”.
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