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COPILĂRIE ȘI PARENTALITATE CU IMPACT:  

GÂNDURI DE ÎNCHEIERE 

 

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM ca și părinți, ca și 

bunici, ca și profesori și mentori, ca și oameni, se va 

reflecta cel mai bine în viața adultă a copiilor noștri, a 

generației viitoare. Ce impact lăsăm în ceilalți? Ce 

moștenire valoroasă și autentică lăsăm copiilor? 

Depinde de ce alegem să fim și să facem, atunci când 

suntem văzuți, dar și nevăzuți de cei din jurul nostru. 

Alege să fii un părinte, un bunic, un profesor și mentor, 

un om autentic pentru copiii din viața ta, pentru tine, dar 

și pentru Dumnezeu. Fii un părinte sau un bunic 

implicat și fă o diferență în viața copiilor și a nepoților 

tăi! Nu urmări să fii perfect pentru că nu se poate, dar 

urmărește să fii bun, implicat, credincios și autentic; asta 

va face diferența atât în viața ta, cât și a generației mai 

tinere, datorită influenței tale. 

Suntem profund influențați de familiile noastre de 

origine și de cei care au ales să investească în noi și să 

ne mentoreze. Impactul este profund și autentic. 

Joseph Chilton Pearce spunea că: „Ceea ce suntem îl 

învață mai mult pe copil decât ceea ce-i spunem, 

așadar, trebuie să fim așa cum ne-am dori să devină 

copiii noștri.” 

Autenticitatea modelează cine suntem și apoi ceea ce 

facem, cine sunt copiii și apoi ceea ce vor face ei. 
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Autenticitatea, este în primul rând despre a fi și apoi 

despre a face. 

 

Tu ești un model pentru copilul tău. Fie că vrei, fie că 

nu vrei! Întrebarea care se pune este Ce fel de model 

alegi să fii pentru a-ți ajuta copilul să-și trăiască viața 

din plin și autentic?  

Pune interesele și nevoile copilului tău, înainte de 

prioritățile și visele tale! Fă din copilul tău o prioritate 

atâta timp cât ai un mandat de părinte activ și el, încă, se 

mai află în casa ta. Fii un model bun și autentic pentru 

copilul sau nepotul tău, așa îl vei influența în bine 

devenirea și îl vei ajuta să trăiască o viață din plin și 

autentică. 

 

Copilul tău reprezintă o valoare în sine, fără să fie 

nevoie să demonstreze cineva această valoare! Crede 

în copilul tău, în toate momentele vieții, indiferent de 

circumstanțe! 

Tratează-ți copilul cu demnitate, cu respect și cu iubire, 

fără a-l compara cu nimeni. El este unic și valoros 

pentru că așa l-a creat Dumnezeu, pentru a aduce un 

plus de valoare în această lume și pentru a-și îndeplini 

chemarea pe acest pământ. Nu strivi personalitatea 

copilului tău prin comparații împovărătoare și 

umilitoare. Ajută-l să-și cultive personalitatea, caracterul 

și să se diferențieze de ceilalți. Ajută-l să fie el sau ea, în 

toată splendoarea unicității creației. Dumnezeu 
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întotdeauna creează unicat, iar El nu greșește niciodată! 

Nu-ți minimaliza copilul pentru a deveni o copie 

ordinară. 

 

Ajută-ți copilul să-și dezvolte și să-și atingă 

potențialul, pentru a trăi o viață din plin, cu scop și 

cu sens! 

Nu uita că singura competiție autentică, în care să ne 

descoperim, să ne dezvoltăm și să ne atingem potențialul 

este competiția cu noi înșine, nu cu ceilalți! Așa că 

învață-ți copilul că are culoarul lui și că nu este necesar 

să intre pe alte culoare. Asta îl va ajuta să prindă 

încredere, să devină relaxat în relațiile cu ceilalți, și, 

totodată, să devină un prieten bun și de nădejde, 

dezvoltând relații corecte și sănătoase. Potențialul este 

un dar minunat pe care Dumnezeu l-a pus în copilul tău. 

Ajută-ți copilul să-și descopere potențialul și să-l 

valorifice cu încredere. Nu-i rata și îngropa potențialul, 

chiar dacă la început, acesta, este latent. 

 

Încurajează-ți copilul să fie autentic! Să fie real, 

original, adevărat și onest! 

El nu trebuie să devină copia ta, ca părinte, indiferent 

cât de valoros ești tu sau te consideri, ca și părinte. Nu 

uita că el este unicat, chiar dacă a preluat multe lucruri 

de la tine. Este necesar să-l încurajezi să fie el, să se 

descopere și să se cunoască, să devină cea mai bună 

versiune a lui, așa cum a fost proiectat încă de la început 
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de către Dumnezeu. Este o muncă de construcție, de 

viziune și de credință! 

 

Încurajează-ți copilul și ajută-l să viseze la scară 

mare!  

Nu-i limita visele, ci încurajează-l să creadă în el, în 

Dumnezeu, și apoi ajută-l să facă pași concreți, prin 

muncă, acțiune și perseverență, pentru concretizarea și 

îndeplinirea viselor. Nădejdea este necesară și este 

extrem de valoroasă, dar ea nu este o strategie în sine, de 

aceea învăță-l pe copil cum să acționeze pentru a-și face 

o strategie. Totodată, nu-ți împovăra copilul cu visurile 

tale pentru el, ci lasă-l pe el să și le descopere și să le 

trăiască. 

 

Crește-ți copilul cu seninătate, cu bucurie de viață, 

cu speranță și nu cu încrâncenare, fiind tot timpul 

supărat pe viață! 

Copiii au nevoie de zâmbete și de ochi luminoși, de 

bucurie și de nădejde, nu de fețe morocănoase, veșnic 

supărate și încrâncenate. Copilul tău va fi mai bogat în 

suflet dacă vei alege să nu mai ratezi acele zâmbete 

nezâmbite. El are așa mare nevoie să vadă în ochii tăi 

acea lumină aparte, acea licărire de speranță și 

strălucire, pe care doar puțini oameni o mai au. Toate 

acestea se vor reflecta în starea lui interioară și în 

calitatea vieții lui de adult de mâine. 
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Fă în așa fel încât ochii tăi, fața ta, să reflecteze ceea ce 

ai în inimă. Dar pentru asta trebuie să ai grijă de inima 

ta, ca să fie bună și plină de izvoare de apă proaspătă. 

Iubesc mult versetul din Biblie care spune așa: 

„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies 

izvoarele vieţii!” (Proverbe 4:23). Ce transmit ochii tăi, 

ce transmite inima ta copiilor tăi?! Grijă la ochi și la 

inimă. 

Creșterea și educația unui copil implică disciplină! 

Dacă îți pasă de copilul tău și îl iubești, va fi necesar 

să-l disciplinezi cu iubire și cu fermitate! Această 

formulă duce la echilibru. 

Cu toții avem nevoie de ordine în viață, ca să nu 

ajungem la haos. Este necesar să ai reguli și limite clare 

și adecvate pentru copil, care să-l ajute și să-l protejeze 

în fiecare etapă de creștere, de la naștere până în 

adolescența târzie. Limitele și regulile conferă siguranță, 

protecție și ghidare copilului și adolescentului.  

Disciplinează-ți copilul, conform vârstei lui, cu 

fermitate și tandrețe, în același timp! Aceste două 

elemente vor asigura echilibrul necesar în educație, iar 

copilul va înțelege importanța și rostul disicplinării și, 

totodată, își va forma o autodisiciplină în viața adultă. 

Autodisciplina este grea dar extrem de prețioasă, pentru 

că îl va ajuta mult să performeze și să muncească într-un 

mod susținut și constant, pentru a-și transforma visele în 

realitate. 
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Nu exagera în discipliniare și nu-ți umili copilul! 

Acordă o singură pedeapsă pentru o greșeală, nu mai 

multe. Pedeapsa să fie proporțională cu greșeala, pentru 

că, altfel, copilul nu se va mai simți în siguranță cu tine 

ca și părinte. Nu-l disciplina la mânie! Disciplinează-l 

de fiecare dată când este nevoie, dar cu calm, cu 

fermitate și cu dragoste. 

Urmărește să crești niște copii curajoși, nu perfecți! 

Încurajează-I să aibă opinii, să se exprime deschis, 

manierat și respectuos; să nu-și ascundă gândurile, 

convingerile și valorile. Încurajează-l să îndrăznească și 

să riște în viață și, totodată, învață-l să nu se teamă de 

eșec. Ajută-l să înțeleagă că eșecul este comun și, 

totodată, provizoriu. Eșecul nu este permanent și nici 

succesul. Învață-l cum să facă față eșecului, nu doar 

succesului. Pregătește-ți copilul atât pentru eșec, cât și 

pentru succes. E important să nu fie copleșit de ele și să 

știe cum să le facă față, nefiindu-i teamă de gestionarea 

eșecului sau de gestionarea succesului. 

Ajută-l, prin felul tău de a fi, să fie curajos și  nu-i cere 

să fie perfect! Această atitudine îi va da aripi și-l va 

ajuta să experimenteze mai multe situații, pentru că nu-i 

va fi teamă de eșec și nici că nu va fi perfect. Educă-ți 

copilul cu mult curaj și cu nădejde. A fi autentic nu 

înseamnă a fi perfect! 
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Fă-ți copilul să conștientizeze că este iubit, atât la 

nivel declarativ cât și faptic! 

Copilul tău are nevoie în toate perioadele de creștere și 

de dezvoltare să știe că este iubit de tine ca și părinte sau 

bunic și că este iubit și de Dumnezeu.  

Avem nevoie să știm că suntem iubiți cu adevărat, 

autentic, de cineva pentru a funcționa la cei mai înalți 

parametrii ai ființei noastre. Nu uita, iubirea îți va 

echilibra copilul și îl va face să înflorească și, totodată, 

îl va învăța cum să devină un om bun, care să iubească 

la rândul lui. Nu-ți condiționa iubirea față de copilul tău! 

Inima nu se condiționează și nici iubirea. 

 

Cea mai importantă și valoroasă moștenire pe care  

i-o poți lăsa copilului sau nepotului tău este credința 

în Dumnezeu! Transmite valori autentice, care 

rezistă în timp. 

Ajută-ți copilul să-L descopere și să-L cunoască pe 

Dumnezeu într-un mod personal, profund și autentic 

pentru a avea o relație semnificativă cu El, pentru a trăi 

o viață creștină autentică.  

Aceasta este cea mai importantă moștenire pe care poți 

să o lași copilului, care îl va însoți în călătoria vieții pe 

acest pământ, dar și pentru eternitate. 

Transmite valori autentice copilului tău care să-l ajute 

să-și trăiască frumos viața și, totodată, care să-l ajute în 

interacțiunea cu aproapele lui, pentru relații corecte, 
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sănătoase, dar și pentru relații semnificative, cu câțiva 

oameni aleși la suflet.  

Valori precum dragostea, credința, nădejdea, 

simplitatea, onestitatea, iertarea, căldura, echilibrul, 

grija, respecult, demnitatea și excelența, sunt o 

moștenire de mare preț. Asigură-te că la baza piramidei 

de valori a copilului tău, este credința. Atunci, 

fundamentul vieții lui va fi intact și solid. 

Acest sistem de valori va constitui structura copilului 

tău, care va reprezenta coloana vertebrală a adultului de 

mâine. Cât de dreaptă sau cât de strâmbă va fi coloana 

vertebrală a copilului tău? Ea reprezintă baza, 

conținutul și sensul pentru întreaga călătorie a vieții. 

Dacă tu nu ai primit o moștenire sănătoasă și valoroasă 

de la părinții tăi, atunci alege să fii tu veriga de aur între 

generații: rupe blestemul și adu binecuvântarea! Alege 

ca tu să fii și să lași o moștenire sănătoasă și autentică 

pentru copiii tăi și pentru generațiile care vor urma. Fii 

tu veriga de aur! Se poate! 

 

Iubește și urmează-ți intuiția de părinte!  

Sufletul tău este și va rămâne un bun detector care te va 

îndruma corect în relația cu copilul tău. Ascultă-ți 

sufletul! Iar ca să înțelegi, sufletul tău este necesar să 

rămână aproape de sufletul copilului tău, indiferent de 

timpuri, de vremuri și de circumstanțe. Rămâi aproape 

de sufletul lui! 
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Trăiește-ți autenticitatea, în simplitate sau în bogăție, în 

detaliile și în aspectele importante și complexe ale 

călătoriei vieții, cu încredere, cu inimă, cu seninătate, cu 

bucurie și cu nădejde.  

În relitatea vieții de zi cu zi, este o luptă continuă pentru 

a rămâne oameni autentici și integri, pentru noi și pentru 

generația tânără. Doar cu Dumnezeu, se poate cu 

adevărat! Iar răsplata, este imensă; rămâne în suflet și se 

transmite, natural și autentic, în alt suflet, de la o 

generație la alta.  

Martin Buber scrie: „Atunci când doi oameni 

relaționează în mod autentic și uman, Dumnezeu este 

curentul electric care începe să circule între ei.” 

 

Timișoara, 21 Decembrie 2020 
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