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Ce înseamn ă un copil fericit 

 

De cele mai multe ori, părinţii şi copiii îşi imaginează diferit fericirea . Fiecare 
percepe sau simte în mod particular ceea ce-l face să se simtă fericit. 

Deseori, părinţii consideră că pentru copil fericirea înseamnă să fie hrănit, 
îmbrăcat, să primească frecvent jucăria preferată, însă e greu să spunem dacă toate 
acestea îl fac cu adevărat fericit, întrucât această stare e trăită de fiecare persoană în 
modul său propriu. 

Avantajul pe care îl au copiii este unul extraordinar: ştiu să fie mult mai uşor 
fericiţi comparativ cu adulţii. 

Ei ştiu să se bucure cu toată intensitatea de lucrurile simple, ştiu să fie 
contagioşi cu propria bucurie, ştiu să ofere zâmbete foarte uşor. 

 

Tocmai de aceea, un copil fericit este un copil care : 

� ştie că este iubit în mod necondiţionat (indiferent ce anume ar face, ce 
decizii ar lua, ce comportament ar avea); 

� simte că este protejat şi încurajat (în orice moment al vieţii lui); 
� este conştient de faptul că e unic (cu particularităţile sale); 
� participă la deciziile care îl privesc personal; 
� este apreciat de către părinţi şi se simte preţuit; 
� este echilibrat; 
� învaţă să aibă o atitudine pozitivă asupra vieţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ce po ţi face tu, ca p ărinte, pentru a-l ajuta pe copilul t ău să 
fie fericit 

 

1. Iubeşte-ţi copilul 

 

 

� Iubeşte-l , fără condi ţii!  
� Nu-i spune NICIODATĂ ”dacă nu faci aşa... nu te mai iubesc”! 
� Iubirea nu implică condiţionări şi nici amânări. 
� Copilul tău are nevoie să se simtă iubit ÎN TOTALITATE, exact aşa cum este 

el, indiferent de ceea ce face şi spune. 
� Chiar dacă anumite aspecte ale personalităţii lui nu-ţi plac, acestea se pot 

modela, este munca ta de părinte, dar copilul nu trebuie să perceapă acest 
lucru ca pe o insuficienţă. 

� Copilul este perfect  exact aşa cum a venit pe lume. Copilul doar se dezvoltă, 
nu se schimbă. 

� Fii al ături de el  întotdeauna pentru a nu-l determina să-ţi ascundă acele laturi 
ale lui pe care le simte că nu sunt pe placul tău. 

� Iubeşte-l, aşadar, exact aşa cum este şi vei fi răsplătit înzecit cu iubirea 
copilului tău! 

 

 

 



 

2. Protejeaz ă-ţi şi încurajeaz ă-ţi copilul! 

 

 

 

� Copiii adoră să obţină rezultate bune  în tot ceea ce fac. 
� Ajută-l pe copilul tău să obţină aceste rezultate propunându-şi un obiectiv , un 

scop , ajutându-l apoi să-şi aleagă mijloacele  prin care să realizeze ceea ce 
şi-a propus. 

� El are nevoie să fie ajutat  atunci când întâmpină dificultăţi, altfel se va întreba 
dacă a făcut bine sau nu şi va creşte neîncrezător. 

� Dacă îi eşti alături el se va simţi în siguranţă şi va păşi cu încredere în lume. 
� Aceasta contribuie la dezvoltarea stimei de sine , aspect care contribuie, la 

rândul său, la starea de fericire. 
� Stima de sine îl responsabilizează pe copil transformându-l, ulterior, într-un 

adult de succes . 
� Un copil protejat şi încurajat va şti să ţină la distanţă sentimentele negative, 

agresiunile exterioare, anxietatea, principala cauză a nefericirii. 
� Lucrează împreună cu copilul, lasă-l să te observe cum lucrezi tu, pentru că 

aten ţia şi sus ţinerea , ajutorul acordat îl vor face să se simtă fericit. 

 

 



 

3.  Fă-l să se simt ă unic! 

 
 

 

� Fiecare suntem unici  şi acest lucru ne face să ne simţim speciali. 
� Copilul are nevoie să ştie că nu mai este nimeni ca el. Şi aşa şi este! 
� Nu-i crea iluzii  că el poate fi ca altcineva, ci construieşte-i o imagine corectă 

despre el, amintind-i mereu calităţile şi lucrurile grozave pe care le poate 
realiza. 

� Evită să-l compari cu ceilalţi copii! E o greşală pe care îmi place să cred că tu, 
drag părinte, nu o faci! 

� Încurajează-l mereu să nu adere la ideea de ”turmă”. Ştiu, sună urât, dar 
tendinţa copilului este de a se conforma unor modele (mai mult sau mai puţin 
dăunătoare, copiate, deseori, din serialele preferate sau din grupul din care 
face parte). 

� Învaţă-l să-şi manifeste unicitatea  ca fiinţă creativă, cu dorinţe proprii, cu 
gusturi şi alegeri proprii, să-şi asume această unicitate, să nu se jeneze dacă 
nu se conformează părerii grupului, să ştie să lupte pentru propriile preferinţe 
(de la cele vestimentare, până la prieteni, jocuri, cărţi, filme, pasiuni, profesie 
etc.). 

� Dacă se simte apreciat  şi încurajat  pentru unicitatea lui, îi va creşte 
încrederea în sine  şi va fi mândru că este unic, indiferent de părerea celor din 
jur. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Implic ă-l în deciziile care îi vizeaz ă via ţa 

 

� Părinţii consideră, deseori, că deciziile care privesc viaţa copilului îi aparţin lui, 
ca părinte, în exclusivitate. 

� Nimic mai greşit. Copilul  a venit pe lume cu propria misiune  şi datoria 
noastră, ca părinţi, este să-l ajutăm să-şi descopere menirea şi să îl lăsăm să 
participe la propria via ţă, nu să i-o creem noi. 

� Ambiţiile şi dorinţele tale nu sunt aceleaşi cu cele ale copilului. 
� Evită să îţi împlineşti visele prin copilul tău. El are visele lui. Tu împlineşte-le 

pe ale tale şi pentru copilul tău luaţi decizii împreună. 
� Încurajează-l şi ajută-l să găsească resursele necesare împlinirii personale. 
� Încearcă să îi dai posibilitatea să se manifeste ca fiin ţă unic ă (am vorbit mai 

sus, îţi aminteşti!), să fie el însuşi, să aleagă şi să experimenteze în privinţa 
lucrurilor care îi plac. 

� Dacă el are anumite preocupări şi îţi cere părerea, primeşte acest lucru cu 
bucurie, tot aşa cum poţi împărtăşi din preocupările tale cu el, făcând ca 
anumite hobby-uri să devină comune. Cum ar fi lectura, şahul, gătitul poate, 
de ce nu? 

� Dă-i posibilitatea să aleagă, să decid ă, începând cu lucrurile mărunte (de la o 
jucărie, carte, prăjitură, hainele cu care se îmbracă într-o zi), până la decizii 
care îi vizează viitorul şi învaţă-l să-şi asume propriile alegeri . Indiferent de 
consecinţe! Sunt ale lui! Dar, continuă să-i fii alături!  

� Îi dai, astfel, ocazia să devină un om responsabil ! Asta îţi doreşti, cu 
siguranţă, pentru viitorul adult pe care îl creşti. 

� Toţi căutăm oameni responsabili în viaţa noastră, nu? 
� Iar relaţia dintre tine şi copilul tău va fi una foarte frumoasă. 

 

 

 



 

5. Apreciaz ă-l şi pre ţuieşte-l!   
 

 
 

 

� Copiii au nevoie de validare permanentă. 
� Auzi, frecvent, de la copilul tău, cerinţe de genul: ”Mami, am făcut bine?”. 
� Şi răspunsul tău va fi o confirmare sau o infirmare, însă întotdeauna el trebuie 

însoţit de remarci care să îl facă să se simtă apreciat, încurajat să continue. 
� Spune-i că este valoros , chiar dacă a greşit. O greşală se poate îndrepta 

oricând. 
� Nu-l lăsa să persiste în sentimente de autoînvinovăţire, îl vor frustra şi îl vor 

face nefericit inutil. 
� Ceea ce-i este util copilului e faptul de a învăţa să GĂSEASCĂ SOLUŢII. 
� Orice problemă, mai mult sau mai puţin reală, are cel puţin o cale de 

rezolvare. 
� Dirijează-l pe copil spre variante constructive  pentru el, care îi vor da 

posibilitatea să privească lucrurile dintr-o perspectivă creativă, asta îi va creşte 
stima de sine şi va şti că este preţuit pentru ceea ce este şi pentru ceea ce 
poate realiza. 

� Găseşte întotdeauna motive s ă îl apreciezi  în fiecare zi pentru câte ceva, 
uneori lucruri aparent mărunte, asta îi va întări acele comportamente bune şi 
vor da putere calităţilor în detrimentul comportamentelor negative. 

� Când copilul se simte pre ţuit  are un motiv în plus să fie fericit! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6. Oferă-i echilibru! 

     

  

� Condiţia unei stări de confort psihic este dată se starea de echilibru . 
� Este necesar să existe stări de exaltare, aşa cum avem nevoie şi de 

experienţa opusă şi anume tristeţea, însă mereu e bine să revenim, să tindem 
către starea de echilibru. 

� Entuziamul contribuie şi el la fericirea copiluli tău. Îl poţi obţine descoperindu-i 
calităţile şi încurajându-l să şi la manifeste. 

� Entuziasmul  pentru o anumită activitate, împreună cu dăruirea pe care o 
pune copilul în acea preocupare generează o stare de fericire. 

� Indiferent de preferinţele şi talentele pe care şi le descoperă copilul tău, fie că 
e desen, sport, muzică, dans etc., pasiunile din copilărie se pot transforma în 
meserii strălucite. 

� Chiar dacă nu va face o meserie din preocupările sale, acestea îl vor ajuta pe 
copil să se dezvolte, să dobândeasc ă abilit ăţi ce îi vor întregi personalitatea. 

� Un copil preocupat, pasionat  de ceea ce face este un copil fericit . 
� Pe de altă parte, echilibrul  de care aminteam este o valoare care are rolul de 

a contrabalansa starea de entuziasm. 
� Aceasta implică faptul de a dirija preocupările copilului nu doar pe o singura 

activitate, ci pe diverse tipuri de activităţi. 
� Acest lucru e necesar întrucât va compensa  eventualitatea unor eşecuri sau 

lipsa unor satisfac ţii  în activitatea pe care el s-ar concentra exclusiv. 
� Să spunem că micuţul tău practică un sport preferat şi şi-ar dori să facă 

performanţă, iar din diverse motive nu ar mai putea desfăşura acea activitate 
sportivă, asta i-ar putea cauza o serie întreagă de nemulţumiri şi conflicte 
interioare. 

� El are, însă, nevoie de echilibru  în tot ceea ce face, de mai multe opţiuni, 
pentru că fiecare dintre acestea îi pot aduce la un moment dat împlinirea de 
care fiecare are nevoie. 

 

 



7. Înva ţă-l să aibă o atitudine pozitiv ă asupra vie ţii! 

 
 
 

� Oferă-i un model , învăţându-l de mic să aprecieze  ceea ce are şi să se 
bucure pentru ceea ce va avea.  

� Încurajează-l să vadă ”jumătatea plină a paharului”. 
� Învaţă-l să vadă, întotdeauna, partea bun ă din orice experienţă care pare a fi 

una neplăcută. Întotdeauna există cel puţin 2 faţete ale aceleeaşi situaţii, 
precum o monedă are 2 feţe. 

� Important este să găseasc ă şi varianta care îi aduce un beneficiu.   
� Cum ar fi: un rezultat slab obţinut într-o zi la şcoală, în loc să-l demoralizeze e 

de preferat să-l readucă în poziţia de a se implica mai mult în activitatea de 
învăţare, totodată, de a-şi demonstra  lui însuşi că poate mai mult  şi lucrurile 
nu se opresc la acel mic eşec. 

� Sau, dacă îşi doreşte o jucărie nouă şi nu poţi săi-o oferi, îl poţi încuraja să 
vadă acest lucru ca pe un avantaj dat de faptul că, jucându-se îl alt mod cu 
obiectele pe care le are deja, îşi dezvoltă creativitatea şi obţine plăcerea dată 
de inventarea unui nou joc din vechile lui jucării. 

� Exemplele pot continua, inclusiv cu o critic ă adusă de vreun coleg sau adult 
pe care o poate transforma într-o oportunitate  de a-şi corecta anumite 
comportamente. 

� Copiii optimi şti  sunt cei care îşi păstreaz ă speran ţa şi cei care cu greu 
renunţă la ea, mai tarziu, când vor deveni adulţi. 

� Ei au tendinţa de a vedea partea frumoas ă a vie ţii  şi văd soarele de după 
nori şi nu ploaia trecătoare. 

� Apoi, copiii care ştiu să adopte o atitudine pozitivă sunt acei copii care ştiu să 
fie recunosc ători  părinţilor pentru ceea ce primesc, prietenilor, iar mai târziu 
societăţii şi vieţii, în general.  

� Ei ştiu să aprecieze oportunit ăţile  ce li se oferă şi să le transforme în motive 
de bucurie şi de succes personal. 
 
 

 



AŞADAR: 
 

Fericirea  copilului tău, deşi ai putea crede că depinde de lucrurile 
materiale, este, de fapt, un rezultat al implic ării  tale ca părinte în viaţa sa, un 
rezultat al dobândirii unor credinţe, valori şi perspective asupra situaţiilor de 
viaţă, a satisfacerii unor trebuinţe personale ale copilului care să-l dezvolte şi 
să-l motiveze pentru acţiuni benefice reuşitei lui. 

  
Metodele  prezentate în acest ghid au rolul de a te implica într-o 

comunicare autentic ă cu copilul tău, au menirea de a-l stimula  şi încuraja  
să se deschid ă emo ţional  şi atitudinal  faţă de tine ca părinte şi de a dobândi 
încredere  atât în el, în forţele şi capacităţile sale, cât şi în tine, care îl susţii şi 
îl încurajezi în devenirea lui ca fiin ţă unic ă şi specială, capabil ă să-şi creeze 
o viaţă frumoasă şi dornic ă să-şi împlinească menirea. 

 
Prin ceea ce faci ca părinte îi oferi copilului tău un model care să-l 

ghideze şi să-i fie călăuză pe tot parcursul vieţii. 
 
 
SUCCES! 
 
Cu drag, 
prietena ta, Cristina 

 

 

 

 

 


