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Familia este prima școală a copilului. Modelul părinților afectează în mare parte conduita 

copilului de mai târziu. Modul în care aceștia reacționează în familie îi ajută pe cei mici să se 
definească temperamental. 

Potrivit psihologilor, fata își alege modelul de bărbat uitându-se la trăsăturile tatălui său, 
iar băiatul încearcă să își aleagă soția asemenea trăsăturilor mamei. De asemenea, fetele își 
doresc să fie o parte din mama lor atunci când ajung în adolescență sau la maturitate, iar băieții 
își doresc să ajungă asemenea tatălui lor atunci când se fac mari. 

Modelul părinților influențează în mare măsură conduita copilului. Potrivit specialiștilor, 
părinții reprezintă primele persoane cu care copilul intră în contact atunci când vine pe lume. De 
aceea, îi consideră ca fiind cei mai buni, protejând cele mai bune valori și își dorește să îi imite în 
tot ceea ce fac. 

Așa se întâmplă că tot mai mulți copii ajung să spună că atunci când se vor face mari își 
doresc să își întemeieze o familie asemenea celei în care trăiesc deja. 
  Propriul exemplu este cea mai bună unealtă în creșterea copiilor. Dacă tu ești mereu 
încruntată și vorbești urât cu părinții, același lucru îl va face și copilul tău. 

Ia în considerare modul în care ne tratăm părinții. Dacă îi tratezi cu bunătate și 
compasiune iubitoare, copiii tăi vor învăța să te trateze la fel. Dacă tratezi omul fără adăpost la 
piața cu dispreț și intoleranță, copiii tăi vor învăța să nu arate compasiune persoanelor fără 
adăpost și mai puțin norocoase, deoarece pentru copii noi suntem exemplele pe care le urmează. 

Dacă apreciem bunătatea și blândețea în alte persoane, vei crește copii buni și 
blânzi. Dacă pui accent pe responsabilitatea financiară și resurse, cel mai probabil vei învăța 
aceste calități și copilului tău, care va fi la rândul său, preocupat de resurse și responsabil 
financiar pentru că asta e "ceea ce facem."  

Dacă ne învățam copiii să vadă lumea într-o lumină pozitivă, prietenoasă, ei vor avea o 
armă vitală în depășirea obstacolelor vieții. Dacă ne învățam copiii că viața este nedreaptă, crudă 
și că obstacolele nu pot fi depășite, ei vor învăța să vadă negativitatea și durerile în provocările 
de zi cu zi în loc să învețe să creadă că pot depăși orice obstacol cu acțiuni și gânduri pozitive și 
vor îmbrățișa bucuria în loc de groază.  

De regulă, dacă modelul părinților este unul pozitiv, atunci copilul nu va avea nimic de 
suferit. În cazul în care părinții trec prin anumite probleme de viață, uneori destul de majore, 
comportamentul lor îl va afecta destul de mult pe copil, lăsându-i urme ce nu mai pot fi șterse 
pentru tot restul vieții. 

Atunci când aducem aminte un divorț, certuri, infidelitatea dintre părinți, copilul va trage 
concluziile care îl avantajează cel mai bine în acel moment, putându-i dăuna mult mai târziu la 
maturitate. 

Spaima că părinții nu se mai înțeleg sau că urmează să se despartă, spaima violenței în 
familie determină o mare suferință pentru copilul de mai târziu. Chiar dacă te gândești că acel  
copil va putea trece peste acest lucru cu ușurință, fiind mic și neștiind ce se întâmplă, în realitate, 
la maturitate el nu va face altceva decât să urmeze modelul părinților săi. I se va părea la fel de 
normal să încheie o căsătorie din care a rezultat un copil, i se va părea normal să își lovească 
partenera sau să o înșele. 

Potrivit psihologilor, aceste situații pot fi evitate în cazul în care unul dintre părinți își 
păstrează o conduită morală bună, putându-i da copilului propriul său exemplu. Ceea ce copilul 



își dorește de la părinții care ajung să nu se mai înțeleagă este pur și simplul o explicație, un 
răspuns la întrebările sale. 

În cazul în care părinții ajung să divorțeze copilul se va autoînvinovăți, considerându-se 
unicul vinovat de drama prin care trec părinții săi. De aceea, încercați să îl faceți să înțeleagă de 
ce s-a ajuns aici și cum vor decurge relațiile dintre voi pe mai departe. 

Există atât de multe lecții pe care le dăm copiilor noștri. Ia în serios această 
responsabilitate și gândește-te cum ai vrea să devină copiii tăi. Acest lucru poate fi important mai 
ales în cazul copiilor crescuți în condiții mai puțin ideale. Ia în considerare mai multe povești ale 
idolilor din lumea noastră, destul de mulți au provenit din familii instabile financiar și nu tocmai 
perfecte. 

Frecvent, ei recunosc că își datorează succesul unui părinte sau bunic care a luat 
responsabilitatea pentru el când a fost copil și i-a insuflat o morală puternică, respect față de sine 
și valori care l-au ajutat să devină ceea ce este astăzi.  

Școala îi va învăța pe copii cunoștinte academice, părinții trebuie să îi învețe despre 
moralitate și valori. Dacă crezi că nu ai o viziune prea clară, ca părinte,  încearcă să înveți și să 
crești alături de copilul tău. Ia în considerare ceea ce simți că este important în viață și ceea ce ți-
e drag. 

Urmarea modelului părinților se va face de majoritatea copiilor. De aceea, este indicat să 
le oferiți un strop de fericire în fiecare zi, în așa fel încât aceștia să se simtă iubiți și adorați de 
propria lor familie, lăsând deoparte grijile unui cuplu nefericit. 
 
 


