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 Imaginea pe care o avem depre noi este o evaluare, întemeiată sau nu, pe 

care o facem având în vedere calităţile şi defectele noastre. Nu este vorba numai de 

o cunoaştere de sine, importantă este convingerea că avem calităţi şi defecte, 

potenţialităţi şi limite. Bineînţeles că vom fi subiectivi ; a te observa pe tine este 

dificil şi a te înţelege este delicat. 

 Imaginea de sine este o forţă interioară care ne permite să depăşim unele 

situaţii în ciuda adversităţilor, dar dacă ea este prea limitată sau timorată ne va face 

să pierdem timp înainte de a ne găsi calea în viaţă. Imaginea de sine o datorăm 

mediului nostru familial şi în mod particular, proiectelor pe care părinţii le-au 

construit pentru noi. În unele cazuri copilul este menit să îndeplinescă ceea ce 

părinţii n-au ştiut sau n-au putut să  realizeze în viaţa lor. Aceste proiecte sunt 

legitime cu condiţia să ţină cont în primul rând de dorinţele şi capacităţile 

copilului. Fără acestea copilul va fi victima incapacităţii sale de a realiza marea 

viziune pe care părinţii i-au hărăzit-o. Neţinând cont de capacităţile lui şi de 

incertitudinile copilului, poate apărea mai târziu o profundă vulnerabilitate a stimei 

de sine. O imagine de sine limitată va crea dependenţă de alţii, adică în relaţiile 

stabilite cu ceilalţi, copilul va avea rol de ,,urmăritor“ ceea ce nu va face decât să 

meargă pe căi explorate de alţii. Îi va fi mai greu să-şi construiască şi să-şi 

gestioneze proiecte personale.  

 Imaginea de sine a părinţilor, atitudinile şi valorile lor morale au o influenţă 

directă, foarte puternică asupra copilului. Dacă imaginea de sine a părinţilor este 



una sănătoasă vor aborda cu totul altfel educarea, iubirea şi disciplinarea copiilor 

decât dacă ar avea o scăzută imagine despre sine.  

 Dintre factorii care influenţează negativ imaginea de sine sunt : 

     1. Ridiculizarea – afectează în mod negativ imaginea de sine a copilului, dar 

şi a adultului. Se întâmplă cel mai adesea când copilul provine dintr-o familie 

monoparentală, separată, cu probleme legate de alcoolism, părinţi imorali sau 

probleme legate de condiţii intolerabile de viaţă.  

         2. ,,Găsitul nodului în papură“ este o altă forţă distructivă ce îşi are originea 

ca şi celelalte în spiritul negativist, critic şi dăunător. 

3. Absenţa unei iubiri părinteşti necondiţionate –precede întotdeauna 

acceptarea de sine. 

4. Maltratarea. 

             (Z. Ziglar, Putem creşte copii buni într-o lume negativă, 2000) 

 Cel mai profund şi cel mai intim constituent al stimei de sine este iubirea de 

sine. Se pare că nivelul ei depinde în mare măsură de ,,hrana afectivă“, de 

dragostea pe care familia i-a împărtăşit-o individului pe când era copil. În cazul 

celui cu o stimă de sine constant scăzută, iubirea de sine este foarte slabă; 

concepţia despre sine (întemeiată pe o autocunoaştere confuză) este neclară, 

precară. 

 Toate aceste aspecte au drept consecinţe îndoieli asupra capacităţii de a fi 

apreciaţi de către ceilalţi, convingerea persoanei că nu este la înălţimea necesară ca 

să poată merita atenţia şi investiţia afectivă a celorlalţi. În privinţa raporturilor cu 

ceilalţi, îngrijorarea faţă de aprobarea socială o ia înaintea nevoii de a-şi afirma 

punctele de vedere personale ; persoana are o mare sensibilitate faţă de părerea 

celorlalţi, preferând să se lase influenţată de anturajul său (rude, prieteni, 

cunoştinţe bune sau rele). Persoana este frecvent dominată de emoţii negative ; nu-i 

place să fie criticată şi are tendinţa de a renunţa uşor de îndată ce se confruntă cu 



dificultăţi. Astfel, persoanele nesigure, imature din punct de vedere psihic şi social 

devin dependente de reacţiile celor din jur. 

 Dragostea de sine, ca şi imaginea de sine, este mai greu de identificat. Este 

ştiut cât de importantă este dragostea pe care un copil o poate primi încă din 

primele zile pentru dezvoltarea sa armonioasă în copilărie şi mai târziu ca adult. 

Un copil dorit va primi dragostea înainte de a se naşte şi cu siguranţă va iubi viaţa 

şi se va iubi pe sine. Un copil nedorit însă nu va primi acea ,,hrană afectivă“ care 

să-i inducă şi dragostea de sine. Şi aceasta este, fără îndoială,  extrem de greu de 

recuperat, dacă nu imposibil. Lipsa acestei iubiri (a iubirii necondiţionate) duce la 

carenţe ale stimei de sine şi chiar la ceea ce psihiatrii denumesc ,,tulburări de 

personalitate“. Este cazul copiilor (şi mai târziu a adolescenţilor şi adulţilor) a 

căror manieră de relaţionare cu ceilalţi îi împinge, în mod regulat, la conflict şi  la 

eşec. 

 Percepându-ne pe noi, suntem conştienţi de diferitele aspecte ale personalităţii 

noastre : trăsături fizice şi psihice, calităţi morale, nevoi, achiziţii şi resurse, 

capacităţi şi limite, forţe şi slăbiciuni. 

 Dacă  nu te iubeşti pe tine, cum a-i putea să-i iubeşti pe ceilalţi ? Iubindu-te, te 

asculţi, te consolezi, te-ncurajezi, ai încredere în tine, îţi ierţi greşelile, te judeci 

fără să te blamezi, îţi vorbeşti cu respect şi tandreţe. Ai încredere în capacităţile 

tale, ai voinţă şi determinare pentru a-ţi împlini proiectele şi visurile ; îţi accepţi 

nivelul de competenţă fără să te compari cu alţii, te bucuri  de orice succes oricât 

de mic ar fi el, crezi în capacitatea ta de a învăţa, de a te schimba în bine şi crezi în 

rostul tău pe lume. 

 A te iubi pe tine însuţi este soclul stimei de sine, constituantul cel mai profund 

şi mai intim. Totodată, nu este niciodată uşor să discerni la o persoană, dincolo de 

masca sa socială, gradul exact de dragoste ce şi-l poartă. 



 Dragostea  fidelă şi constantă de sine joacă un rol determinant în dragostea 

pentru celălalt. Pentru a-l iubi pe celălalt trebuie să încetăm să avem frică de opinia 

lui şi să nu fim dependenţi de judecata lui. Frica este rezultatul faptului că nu ne 

cunoaştem adevăratele capacităţi. Deci, cu cât avem mai multe reuşite, cu atât 

temerile vor dispărea mai repede. 

 Având o bună relaţie cu noi înşine putem avea relaţii bune şi cu ceilalţi. 

Învăţând să ne iubim vom învăţa să fim autonomi şi să avem încredere în noi. 

  ,,A avea încredere înseamnă să te gândeşti că eşti capabil să acţionezi adecvat 

în situaţiile importante. Persoana care nu are încredere în sine este cea care se 

îndoieşte de capacităţile sale de a face faţă unor sarcini, cea care caută aprecieri din 

partea celorlalţi, care ezită să ia decizii ; încrederea în sine este mai degrabă o 

consecinţă a dragostei şi imaginii de sine.“ (Fr. Lelord, Ch. Andre, 1999) 

 Stima de sine are nevoie de mici succese zilnice necesare echilibrului 

psihologic, de mici acte pentru a se dezvolta. Încrederea în sine vine în principal 

din modul de educaţie primit în familie sau la şcoală reprezentând o ,,contabilizare 

a izbânzilor viitoare“.  

 Cele trei componente ale stimei de sine au între ele legături de 

interdependenţă : dragostea de sine (a asculta de propriile nevoi şi aspiraţii, a se 

respecta aşa cum este) facilitează în mod incontestabil o imagine de sine pozitivă 

(a crede în capacităţile proprii, a proiecta viitorul său) care, la rândul său 

influenţează în mod favorabil încrederea în sine ( a acţiona fără frică de eşec sau 

de judecata celuilalt). 
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