Tomica Dumancic
Učinkovito reševanje konfliktov je priložnost
za boljše zaupanje in sodelovanje v družini

Poseben izziv našega časa predstavljajo odnosi med starši in otroci; ali znamo ali zmoremo in ali hočemo ustvarjati varen komunikacijski prostor, kjer se uveljavljata dve nadvse
pomembni kategoriji, kot sta sodelovanje in zaupanje? Čas, v katerem živimo, je poln
številnih priložnosti, ki med akterji sprožajo konflikte! Največje število priložnosti za
konfliktnost izhaja iz naših vsakodnevnih odnosov, naše neposredne komunikacije in
komunikacijskih nesporazumov; zdi se, kot da smo nenehno v tekmovanju “kdo ima bolj
prav” ali se gremo tekmo “kdo bo koga?”
Pa je takšno tekmovanje sploh smiselno oziroma ali sploh ponuja izhod iz sedanjih
zagat? Izhod zagotovo obstaja! Poslušanje, kot poglavitna kategorija uspešnega sporazumevanja, kot da je zanemarjeno; ali sploh znamo poslušati in ali na svoje potomce
prenašamo to veščino? V tem smislu bomo predstavili možnosti ustvarjanja učinkovitega
komuniciranja oziroma sporazumevanja med glavnimi akterji; starši in njihovimi otroci.
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