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Edukimi është para së gjithash edukim i vetvetes, nuk mund të reduktohet në një grup 
teknikash ose konceptesh; edukatori nuk edukon sepse ndjek një metodë (përndryshe 

ne mund ta delegojmë arsimin e fëmijëve tanë ndonjë makinerie) por sepse ai është 
njeri; kjo e vërtetë ishte tashmë e qartë për pedagogët dhe filozofët grekë. Gjatë këtij 

reflektimi të shkurtër ne sugjerojmë tre aspekte të vetë-edukimit që ne i konsiderojmë
të rëndësishme.

Edukimi është veprim; fjalët janë mjete shumë të fuqishme, por nuk janë të mjaftueshme. 
Secili prej nesh, që të edukohet, duhet të mësojë të kujdeset për veten përmes gjesteve të
vogla të përditshme. Mirëqenia jonë kalon nga ajo që bëjmë çdo ditë, nga gjestet e vogla të 
përditshme, nga zakonet që përbëjnë "stilin e jetës" sonë. Të kesh një mënyrë jetese të 
shëndetshme dhe të shmangësh sjelljet e dëmshme do të thotë të edukosh përmes veprimeve 
të dikujt, të cilat janë një nga mjetet më efektive në dispozicionin tonë. 

Çfarë dimë për virtytet tona? Çfarë dimë për pikat tona të forta dhe mënyrat se si mund t'i
 vëmë ato në shërbim të shoqërisë? A mund të edukojmë në mënyrë autentike nëse nuk e 
dimë se në cilat fusha jemi të fortë dhe në cilat jemi më të dobët? Sipas mendimit tonë; 
edukimi i virtytit (p.sh. për të identifikuar dhe shfrytëzuar pikat tona të forta dhe për të 
punuar në ato që duam të përmirësojmë) është thelbësor për të njohur dhe vlerësuar 
njëri-tjetrin, por mbi të gjitha për të zbuluar mjetet më efektive përmes të cilave, bazuar në
 tiparet tona karakteristike, do të jemi në gjendje të edukojë të tjerët.

Shkollat, pa rend dhe shkallë, na edukojnë në përdorimin e fjalëve: ne studiojmë gramatikë,
kompozim dhe perifrazojmë tekste letrare, megjithatë askush nuk na mëson se fjalët kanë 
një forcë pothuajse magjike. Ka fjalë që peshojnë si gurë dhe të tjera që na bëjnë të fortë
mjaftueshëm për të ngritur çdo peshë; ka fjalë që shërojnë dhe fjalë që shkatërrojnë. Secili 
prej nesh duhet të edukojë veten për fjalën, sepse përmes fjalëve tona (si dhe përmes 
shembullit) ne do t'i shoqërojmë fëmijët tanë në zbulimin e jetës.
Fjalët nuk janë pa ngjyrë
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