Сімейні традиції
Коли люди по-справжньому цінують, поважають і люблять один одного, то в їх сім'ї цікава спільне життя. Їм приємно доставляти своїм близьким, дарувати їм подарунки, влаштовувати для них свята. Загальні радості збирають всіх за великим столом з нагоди сімейних урочистостей: днів народження, іменин, ювілеїв. У них свої власні ритуали прийому гостей, звичаї вітати родичів, обряди поминання пішли з життя дорогих їм людей. Їх об'єднує сукупність духовних цінностей, які характеризують рівень розвитку сім'ї, відносини між різними поколіннями. Пристрій їх сімейного укладу постійно вбирає в себе все краще з навколишнього життя, але при цьому вони творять унікальний світ свого будинку. Якісь традиції перейшли до них від батьків, якісь вони створюють самі. Вони чудово розуміють, що дотримання традицій – це шлях до єднання сім'ї. 

Стиль життя та культура сім'ї
У кожному будинку індивідуальний стиль існування. Найяскравіше він відображається в домашніх ритуалах і традиціях. Сьогодні ми можемо висміяти якісь ритуали минулого, вони здаються нам трішки дурними, театром непотрібних церемоній: присідання дам при зустрічі з близькими, триразові поцілунки і благословення хрестом при розлуці … У наші дні деякі ритуали універсальні, інші властиві тільки даній сім'ї. Серія словесних і невербальних компонентів при тих же зустрічі і прощання буває різною. Одні обмінюються недбалими "Привіт!" і "Пока", і це найбільше, що вони роблять. В іншій родині хтось не на жарт образиться, якщо близька так себе поведе, і буде цілий день ламати голову: "Що з ним трапилося? Чим я його образив? .." У якихось сім'ях ритуали – нічого не значущі стереотипи, в якихось – найважливіші символи, приємні способи дотику, вселяє почуття безпеки, впевненості. 
Стиль життя сім'ї, що включає в себе внутрішньосімейний етикет і традиції, взаємопов'язаний з культурою сім'ї. Ті духовні цінності, які всі ми вбираємо з дитинства, не залежать від добробуту сім'ї, рівня освіти її членів. Правила поведінки, заповіді, приклади, приписи, засвоєні в батьківському гнізді, залишаються з людиною на все життя. Витоки загальної культури кожного з нас треба шукати там. У когось в будинку зберігаються фотоальбоми кількох поколінь, з вуст у вуста передаються сімейні легенди, дбайливо ведеться літопис роду, нащадкам передаються не тільки коштовності, але і не мають реальної ціни реліквії. Сімейний лексикон, рецепти страв, сімейний архів – все це і багато чого іншого входить в поняття "культура сім'ї". Хтось, будучи "верхівкою" сімейного дерева, не знає своїх коренів, позбавився від непотрібного мотлоху: від рояля, на якому грала прабабуся, від колекції листівок, які збирав батько, від бібліотеки, що створювалася стараннями трьох поколінь. Навіщо йому зберігати це "барахло"? Краще б предки залишили нитку перлів, ніж архів, що займає горище дачі, де раціональніше облаштувати житлову кімнату. Деякі ж, навпаки, дбайливо зберігають історію своєї сім'ї і передають її з покоління в покоління.«Розпався зв'язок часів? ..» 
Найважливіша сторона людського життя – домашні святкові традиції. Не секрет, що в наші дні приготування до свята зводяться до наведення чистоти і придбання будь-якої живності. На жаль, багато хто вважає, що діти при цьому тільки заважають, тому їх випроваджують гуляти або відсилають до бабусі. Але саме в ці дні цілком доречна будь-яка ініціатива дітей і батьків. Кожна відома дата таїть у собі масу невикористаних можливостей, які дозволяють через гру, веселощі, урочисті ритуали донести до дитини справжній зміст свята. 
По суті, тільки Новий рік – сімейне свято з твердо визначеним сценарієм, доступним для дітей. А колись вони брали участь у всіх святкових подіях, пов'язаних з устроєм життя. Саме в сім'ї, що складається з людей декількох поколінь, зберігалися народні традиції і створювалися нові, що відповідають сучасним потребам. Крім релігійних, широко і пишно відзначали свята, пов'язані з історією країни і власного роду. Всі етапи життя людини супроводжувалися ритуальними обрядами і сімейним бенкетом. 
Недавні часи, коли все, що відносилося до вікових традицій, укладу життя родини, м'яко кажучи, не заохочувалося, зробили нас істотами більшою мірою стурбованими світовими політичними процесами і проблемами. Людей, що живуть "дрібними" інтересами сім'ї, засуджували і карали за законами нового часу. Психологія і поведінка міщан, їх "застарілі" погляди критикувалися й засуджувалися. Тим, хто "позбавлений суспільного кругозору", "загруз у обивательщини", в провину ставилося те, що вони "звили затишні спаленки". 
Існують об'єктивні і суб'єктивні причини того, що багато сімейних традиції пішли в минуле. У деяких будинках доводиться чути від представників старшого покоління, що "в старовину мешкали діди веселіше своїх онучат". Але прищепити своїм дітям та онукам культуру веселощів, передати якісь моделі розваг вони не змогли. Хтось із нас переконаний, що "для веселощів планета наша мало обладнана", а в "боротьбі за існування" влаштовувати якісь домашні бали та карнавали несвоєчасно і недоцільно. У деяких немає з найдорожчої половиною горезвісного консенсусу зі спірних питань про порядок святкового дня. Чоловіки нерідко своєю поведінкою демонструють близьким, що "радість Русі є пиття", тому без дитячих віршів і хору домочадців "і життя хороше, і жити добре". 
Можливо, і у вашій родині був час, коли ви і ваші друзі влаштовували справжні дегустації домашніх творінь, ставили вистави, випускали сімейні стінгазети, взагалі створювали якісь традиції, хоча не мали зайвих грошей і навіть власного вогнища. Чомусь так вийшло, що з роками, коли збільшилась ваші доходи, і з'явилося більше вільного часу, ви стали важкими на підйом, віддаєте перевагу сидіти біля телевізора, замість того, щоб піти всією сім'єю в театр чи в музей, відправитися на природу. Такі сімейні традиції, як щорічні походи в гори чи на байдарках по річках, веселі уявлення міні-спектаклів і покази слайдів і фільмів з іменинником в головній ролі, відходять у минуле. 
Життя в сім'ї, як і будь-який вид діяльності, облагороджує творчий підхід до неї. Існує дуже точний вираз: "Критика легка, мистецтво важко". Не засуджуйте, не аналізуйте уклад життя чужої родини, а створюйте свій власний стиль життя і атмосферу творчості, в якій виростуть ваші діти.

Що означають сімейні традиції в нашому житті.
Останнім часом сім'я все частіше на увазі під собою лише спільне проживання на одній житлоплощі, нічого більше. Сімейні традиції сьогодні не в моді, їх замінює чисто практичний підхід до шлюбу і дітей. Підростаюче покоління треба нагодувати, одягнути, дати освіту, а на те, щоб показати інші цінності, не вистачає ні часу, ні бажання. Однак комусь все-таки вдається створити справжню Родину. І вони готові поділитися своїми секретами. Виявляється, тут немає нічого складного.

За образом і подобою.
Зараз словосполучення «сімейний клан» в більшості випадків використовується в зневажливому значенні. Наприклад, коли говорять, що підвищення по службі ніколи не доб'єшся, тому що там, нагорі, всі керівні пости міцно займають люди з одного сімейного клану. Або ж коли мова заходить про кримінал. Термін «клан» міцно асоціюється і з мафіозними угрупованнями.
Адже сімейний клан – це ще й люди, які пов'язані не тільки формальними родинними відносинами, а й близькі духовно. Коли кожен член сім'ї знає, що він не самотній і завжди знайде підтримку і розуміння. Така собі фортецю.
Але зараз сімейні зв'язки стають все більш тонкими і прозорими. Раніше практично будь-яка людина добре знав своїх двоюрідних і троюрідних родичів, тепер же багато хто не в курсі, чим займаються їхні дорослі брати і сестри.
У багатьох країнах сім'я звужується до тато-мама-дитина. У кращому випадку ще бабуся і дідусь. Вчені списуються це на економічне підґрунтя і культ індивідуалізму та раціоналізму, що панує в сучасному світі. Людина замикається в собі.
Дитина, чиї батьки не підтримували тісних зв'язків з родичами, підсвідомо копіює таку поведінку. Подорослішавши й створивши свою родину, він відокремлюється настільки, що вже вважає навіть тата і маму близькими родичами лише за документами. Цей принцип вкорінюється у свідомості людей.
Простий приклад. Чи пам'ятаєте ви, коли в останній раз збиралися всією родиною, включаючи бабусь-дідусів, дядьків-тіток, за загальним столом? А їздили разом відпочивати? Між тим, такі прості речі як сімейні свята і традиції насправді означають дуже багато.

