
câteva cuvinte de la

FLORIN ALEXANDRU
„O călătorie spre noi, spre ceea ce suntem noi și simplul fapt că voi trece din nou prin acei pași de 
la început o să mă bucure nespus de mult pentru că voi celebra fiecare pas în parte. Îți voi oferi 
aceleași soluții pe care le-am pus eu în practică și care au dat rezultate superbe în cazul meu. 
Judecata și eticheta sunt subiectele mele preferate, pentru că atunci când am renunțat la a mă 
mai judeca și la a mă eticheta, viața a început să aibă curaj. A început să se arate și să îmi arate 
bucuria simplă a unui nou născut pentru că exact asta eram. 

Ce călătorie minunată am avut și ce lucruri simple și utile am făcut zi de zi și cât de căpos și 
înverșunat eram să îmi ofer viața cadou. Am reușit, dar am muncit la asta. Și spun că am muncit 
pentru că programarea parentală și socială era tocmai în sens opus construită. Scenariul meu de 
viață era orientat spre a fugi de mine, spre a construi relații bazate doar pe interese, pe scheme în 
modul în care mă raportam la ceilalți, pe manipulare și pe mici „minciuni nevinovate”. Îmi amintesc 
că am ales conștient să fiu singur și să învăț ce presupune iubirea de sine, ce presupune să am 
încredere în mine și într-un final să îmi fiu cel mai bun prieten.

Începusem de la zero din nou și parcă acum că nu mă mai judecam și nu mă mai etichetam, 
puteam să fiu oricine mi-aș fi dorit. Inclusiv aveam oportunitatea să fiu eu, cel ce mi-am dorit 
întotdeauna să fiu. Omul frumos din spatele cuvintelor, omul din spatele măștilor, omul din spatele 
unui comportament conform tiparului.

Puteam să fiu Florin Alexandru.”

Dar cine e Florin Alexandru?

„Este exact omul care ar trebui să fie, omul ce își va atinge potențialul și omul ce le va 
arăta și altora cum să o facă.”
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PROGRAMUL 
DESIGN COMPORTAMENTAL

Cele 12 tipare  comportamentale pe care le vei studia în 
cadrul acestui program sunt:

Tiparul 1 - Apatic

Tiparul 2 - Victimă

Tiparul 3 - Fricos

Tiparul 4 - Sacrificiu

Tiparul 5 - Prețios

Tiparul 6 - Judecător

Tiparul 7 - Perfecționist

Tiparul 8 - Autodidact

Tiparul 9 - Modest

Tiparul 10 - Învingător

Tiparul 11 - Înțelept

Tiparul 12 - Împlinit

Ce vei afla din fiecare episod:

Cum recunoști tiparul

Care sunt mecanismele intime care l-au declanșat

Cum s-a format

Cum îți influențează viața

Cum îți influențează relațiile

Cum să te eliberezi de el

Odată ce cunoști aceste informații și te folosești de ele ca să 
îți construiești comportamentul pe care ți-l dorești, ești la un 
pas distanță de viața pe care o meriți.a, 

Programul Design 
Comportamental este 
compus din trei părți 
principale: 

audiobook-ul, cele 12 Tipare 
Comportamentale, suportul 
de curs și grupul de Facebook.

• Audiobook-ul - vine în 
întâmpinarea ta pentru 
a seta cadrul și a te 
familiariza cu imaginea de 
ansamblu. 

• Suportul de curs - 
conține teoria explicată 
pentru fiecare tipar 
comportamental, dar și 
exerciții practice pe care să 
le faci ca să te poți elibera 
de tiparele care nu îți mai 
servesc. 

• Grupul de Facebook - este 
locul în care să te conectezi 
cu oameni ca tine, și în 
care să ceri și să oferi 
ajutor din experiența ta.

Toate aceste resurse sunt 
la dispoziția ta ca să ajungi 
să stăpânești tiparele 
comportamentale și să îți 
construiești viața pe care ți-o 
dorești. 

Fiecare dintre cele 12 tipare 
este prezentat într-un episod 
dedicat și are propriul suport 
de curs, astfel încât să poți să 
revii la informații ori de câte 
ori simți nevoia. 
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APATIC

Începem seria tiparelor cu apaticul, un tipar special din 
multe puncte de vedere, un tipar ce are nevoie de ajutor și de 
suport deși arareori îl acceptă. Apaticul strigă după ajutor, 
doar că nu știe cum să o facă, așa că vom vedea adesea 
comportamente la extreme.  

Îl recunoaștem după atitudine: nu este energic, are fața puțin 
lăsată, ochii căzuți, umerii lăsați și este în defensivă mai 
mereu.  

Ia personal glumele mult prea ușor și îi este greu să accepte 
că ceilalți pot să facă astfel de glume, fără să fie prinși de 
acestea.  

Stă mult prea mult în zona de confort și îi este frică să iasă 
pentru că nu știe cum să o facă.  

Reușește totuși să iasă atunci când consideră ceva foarte 
important, iar important presupune ceva ce îl stimulează, ce îl 
ține din păcate, în poveste.  

O poveste ce ține de propria dramă în care trăiește.  

O dramă învățată încă din copilărie, practic el a fost 
programat în acest fel și este singurul mod în care a învățat 
să trăiască.  

Trăiește într-un cerc vicios, construit de convingerile preluate 
dintr-o copilărie mai puțin fericită.  

Se mobilizează foarte rar și adesea este acuzat că este leneș, 
o stare ce îl determină să acționeze din ce în ce mai puțin.  

Se simte neînțeles și consideră că ceilalți sunt de vină pentru 
drama arhiprezentă în propria viață.  

Cercul vicios în care trăiește nu îi dă voie să își observe 
contribuția la propriul comportament pentru că atrage în 
propria viață situații la extremă, alte drame sau oameni 
nepotriviți.   

Consolarea unui apatic constă în victimizare, doar că aceasta 
se manifestă în dialogul interior și este adesea prezentă.  

Apaticul vrea să se ascundă, să fie singur, să se retragă din 
„lume” adesea tocmai pentru a-și lua această recompensă 
din dramă și victimizare.  

Cauza principală a acestui comportament din copilărie o 

1.1 APATIC - PREZENTARE

•  Crede că viața e o dramă

• Pare și se consideră un 
ghinionist 

• Se consideră neînțeles 

• Deoarece crede că ceilalți 
sunt responsabili pentru 
suferința lui, ajunge să aibă 
relații conflictuale
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APATIC

regăsim în convingerea „nu merit iubire!” construită încă de 
pe atunci de către părinți ce nu au fost nici ei iubiți.  Nevoia 
de iubire și conectare o avem cu toții și urlă la propriu în noi, 
iar fără această iubire de care toți avem nevoie ne simțim 
singuri, nefolositori, rătăciți în propria viață și nu îi vedem 
rostul.  

Apaticul este ghinionist aș putea spune, dar în tot acest 
ghinion în care el crede cu desăvârșire, se ascunde ceva ce îl 
va zdruncina la un moment dat suficient de puternic încât să 
iasă învingător din acest scenariu de viață.  

Dar până să ajungă acolo, nu face prea multe pentru a-și 
înțelege viața datorită acestei frici de a ieși din zona de 
confort.   

Și asta este absolut normal ținând cont că în fiecare clipă, 
apaticul are de dus în spate probleme cărora nu le vede cu 
adevărat semnificația.  

Ci vede mai degrabă o dramă și un ghinion când vine vorba 
de problemele lui.  Cel mai adesea consideră că nimeni nu 
îl poate ajuta pentru simplu fapt că NU se simte înțeles 
și la cel mai mic semn de neînțelegere din partea oricărei 
persoane ce vrea să ajute, fuge, caută să scape, să dispară 
din poveste.  

O fugă ce l-a ținut în viață, întrucât în copilarie, acolo de 
unde a început totul, a fost nevoit să fugă. Dacă nu ar fi 
fugit, nu reușea să reziste abuzurilor emoționale ce au fost 
frecvente în viața apaticului.  

Așa că această fugă reprezintă salvarea sau modul în care 
reușește să se alimenteze cu energia necesară pentru a reuși 
să supraviețuiască.  

Un tipar cumva năpăstuit, dar ceva îl face pe acesta să 
exceleze în ceea ce îi place și ajunge să fie (bun la ceva, dar 
nu doar bun) chiar expert în ceea ce alege el.  Relațiile nu 
sunt cele mai bune cu ceilalți pentru că ia totul personal și nu 
înțelege cum să se poziționeze față de ceilalți.  

Și asta se întâmplă la școală, sau la locul de muncă de 
exemplu, acolo unde este obligat să socializeze cu alte 
persoane.  

Cu toate acestea, ajunge într-un punct în care este protejat 
de anumite tipare comportamentale cum este sacrificiul.  

1.1 APATIC - PREZENTARE
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Reușește cu ușurință să îi dea afara din viața lui pe acei 
oameni care vor să ajute, așa cum știu ei să ofere acest 
sprijin, în schimb, acceptându-i pe cei ce sunt buni ascultători 
și ajută așa cum vrea apaticul.  

I se pare normal să aibă emoții negative la adresa unora și nu 
doar că i se pare normal, ci se așteaptă ca noi ceilalți  să fim 
în echipă cu el, adică să le susținem aceste emoții negative.  

Viața, din păcate pentru apatic, este lipsită de sens, de formă 
și totul se rezumă la dramă. O dramă învățată pe de rost și la 
care nu vrea să renunțe, pentru că ar dispărea singurul sprijin 
interior pe care consideră că îl are.  

Dialogul interior este plin de judecată, de etichete nepotrivite 
și uneori chiar agresiv la adresa celorlalți, sau a propriei 
persoane. Singurele momente când își vorbește cu înțelegere 
este doar când se victimizează cu privire la această drama și 
practic asta reprezintă recompensa pe care și-o oferă adesea.  

O dramă arhiprezentă în viața apaticului.  

Drama este un mod de a trăi, recompensa și scuza în același 
timp, o dramă ce se exprimă rareori în cuvinte.  

Drama se exprimă cel mai adesea prin: gesturi, lamentări, 
lipsa inițiativei, lipsa acțiunii.   

Apaticul crede că orice ar face nu poate să iasă din aceasta 
dramă, dar în esență el nu renunță la recompensa primită.  

Înainte de a începe orice activitate, se poziționează ca învins, 
deși crede ca ar merita iubire, atenție și încredere și ar da 
totul pentru acestea. Este convins că n-o să îi iasă.  Trăiește o 
depresie ușoară ce se manifestă zi de zi, dar nu îndeajuns de 
puternică încât să îi ofere oportunitatea de a o lua de la zero.  

  

1.1 APATIC - PREZENTARE
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Sunt emoții puternice ce nu-ți dau voie să vezi viața așa cum 
este, ci o vezi din perspectiva acestor emoții ce s-au instalat 
în viața apaticului încă din copilărie.  Viața este neînțeleasă, 
iar cei ce sunt în acest tipar comportamental au suferit 
incredibil în copilărie, o copilărie pe care nu au putut să o 
simtă, să se bucure de ea, să o trăiască.  

Amintirile legate de copilărie sunt sumbre și în mare parte 
sunt uitate, datorită modului în care funcționează creierul: 
pur și simplu șterge amintirile ce ne pot face rău, ce ne pot 
face să suferim.  

Un posibil tipar emoțional este acesta:  

preocupare, 

ignorantă, apatie, 

amărăciune, 

supărare, 

tristete, 

regret, 

irascibilitate, 

nervozitate, 

furie, 

ură.  

  

1.2 APATIC - TIPAR EMOȚIONAL 

Emoțiile sunt sursa 
comportamentului nostru 
și energia ce alimentează 
fiecare gând ce se transformă 
în acțiune mai devreme sau 
mai târziu.  

Emoțiile de bază trăite de 
apatic sunt: neputință, 
vinovăție, rușine, neîncredere, 
nemulțumire și frustrare.  
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În trecut, copiii erau nevoiți să fie „cuminți”.  

Majoritatea părinților au înțeles greșit acest concept, mai 
exact au impus cumințenia și au dus-o la extremă de fiecare 
dată când copilul cerea ceva ce părintele nu știa, nu putea și 
nu avea cum să îi dea.  

Vorbesc de iubire, o nevoie ce urlă în noi să fie satisfăcută 
și până învățăm să ne-o oferim singuri, este necesar să o 
primim de la părinți, cei de la care învățăm iubirea.  

Tot ei ne învață și cum să ne gestionam aceasta nevoie și 
cum să o lăsăm să fie.  Iubirea este combustibilul nostru, este 
reperul nostru în viață și atâta vreme cât lipsește, suntem 
nevoiți să o căutăm în fel și chip.  

Iar pe această iubire nu o primiseră nici părinții noștri de la 
părinții lor.  

Când nu avem satisfăcută aceasta nevoie, strigăm după 
iubire în fel și chip: suntem răi cu ceilalți, reproșăm, îi certăm 
pe cei dragi, ne simțim rău fizic, suntem supărați, ș.a.m.d. 
orice poate să atragă atenția asupra noastră și în felul 
acesta să primim iubire.  

În schimb, atunci când această nevoie este satisfăcută, 
reușim să o dăruim celorlalți și să o promovăm ca pe un mod 
de a trăi.  

Un exemplu în acest sens este Crăciunul, atunci când crește 
parcă vibrația oamenilor pentru că atenția noastră, a 
tuturor este către familie, către iubire, către viață și în acele 
momente de Crăciun pur și simplu simțim iubirea cum se 
manifestă și cum crește vibrația generală.  

Fiecare copil cere iubire și asta nu aveau părinții să dea, 
pentru că nici ei nu primiseră această iubire și nu aveau 
niciun habar cum să își ofere lor înșiși iubire.  

Un om care nu se iubește pe el, dezvoltă doar atașamente 
cărora le spune iubire.  

Așa au fost părinții noștri și părinții părinților noștri.  

Ne-au abuzat emoțional ori de câte ori ceream iubire: fie prin 
ceartă, fie prin apostrofări, fie prin critică, fie prin ignoranță, 
ș.a.m.d. acestea repetându-se ani la rând . 

La extremă a fost bătaia fizică - ne-au bătut pentru că au 

1.3 APATIC - CAUZĂ

APATICUL crede cu 
desăvârșire că toți ceilalți 
sunt oameni răi și dacă te 
deschizi în fața lor, aceștia te 
vor face să suferi, iar de aici 
pleacă și drama.  
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1.3 APATIC - CAUZĂ

APATIC

fost și ei bătuți.  

Nu s-au iubit pentru că nu știau cum să o facă, atunci când 
cereau iubire de la părinții lor, erau bătuți, se țipa la ei și erau 
puși la treabă.  

Erau obligați să ajute în gospodărie fără să spună nimic, ci 
doar să execute.  

Nu aveau voie să se plângă - dacă o făceau erau bătuți.   

Nu aveau voie să se joace deoarece jucându-se, nu se puteau 
baza părinții pe ei.   

Nu aveau voie să se bucure de copilărie, întrucât asta 
presupunea să nu ajute familia.  

Nu aveau voie sa fie copii.   

Tot ce aveau voie să facă, era să fie obedienți - adică să 
fie cuminți, pentru că exact așa era înțeleasă această 
cumințenie.  

Eh, în cazul apaticului iubirea nu doar că a lipsit cu 
desăvârșire, dar a fost și pedepsit pentru că a cerut-o.  

Iar modul repetat de a-l bate, de a-l abuza emoțional zi de 
zi, ori de câte ori apaticul cerea iubire, l-a făcut pe acesta să 
creadă că nu merită iubire.  

Iar asta l-a făcut să renunțe în a-și mai satisface această 
nevoie imensă de iubire, asta l-a transformat în apatic, un om 
care nu mai cred în binele din Univers.  
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Relațiile există în viața apaticului doar pentru că sunt 
necesare în anumite situații. De obicei nu caută să le 
întrețină, ci doar să știe că figurează acolo pentru că așa 
este normal.  

Își ia o recompensă din relațiile cu ceilalți, pentru că acestora 
se descarcă adesea de drama pe care o tot ține prezentă în 
propria viață.  

Dă impresia tuturor că vrea să iasă din această situație și 
uneori chiar vrea, când este însuflețit de ceva ce totuși îl 
atrage să iasă, doar că, inconștient se retrage de fiecare dată 
în propria dramă.  

Vrea o viață normală și este dornic să o aibă, dar le cere celor 
din jur să facă asta pentru el, acesta fiind rezumatul relațiilor 
pe care le „construiește”.  

Caută conflict inconștient ori de câte ori iese și se află între 
foarte mulți oameni. Asta se întâmplă atunci când urlă după 
iubire.  

În dialogul interior se poziționează inconștient în 
superioritate față de ceilalți, pentru că acolo nimeni nu îl 
contrazice, nimeni nu îi spune dacă are dreptate sau nu și 
nimănui nu trebuie sa îi dea socoteala.  

Și tot în acest dialog interior, apaticul se folosește de 
etichete din plin la adresa celorlalți, iar aceasta etichetă 
îi poziționează pe ceilalți în inferioritate, astfel că aceasta 
superioritate se datorează dialogului interior critic la adresa 
propriei persoane ce se răsfrânge și asupra celorlalți.  

Mai exact, criticându-ne pe noi, îi vom critica pe ceilalți 
și o facem mult mai clar cu ceilalți, iar in mintea noastră 
criticându-i, se naște ideea de superioritate sub forma:  

„Eu sunt mai bun ca ei, pentru că ei sunt „proști”, tâmpiți, 
idioți, ș.a.m.d.”  Acest dialog interior critic se îndreaptă spre 
ceilalți și se manifestă cu o virulență ieșită din comun ce duce 
la umilirea celorlalți în propria proiecție.  

Adică îi face: proști, inculți, tâmpiți, idioți, ș.a.m.d. 

Iar asta îi dă o superioritate pe care o afișează ostentativ ori 
de câte ori are ocazia, pentru că în dialogul lui interior simte 
vină și rușine, emoții de care fuge și astfel se refugiază în 
emoțiile agresive ale fricii de a nu fi îndeajuns de bun.  

1.4 APATIC - CUM SE MANIFESTĂ? 

APATIC

APATICUL este un om ce 
crede cu desăvârșire că nu 
merită iubire, percepe toate 
laturile vieții ca lipsite de 
principalul ingredient, iubirea.  

Iubirea este energie, este 
energia ce ne mișcă, ne 
motivează și ne determină să 
trăim, să vrem, să ne dorim, 
să facem, să putem și să fim 
noi înșine această energie.  
Iar atunci când lipsește, 
persoana pare fără energie, 
fără vlagă, fără dorință, fără 
pasiune, fără viață, pentru 
că viața este iubire și iubirea 
este viață.  
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Devine maestru în a nu depăși o limită invizibilă de acceptare 
din partea celorlalți și se transforma în schimb într-o veșnică 
problemă pentru ceilalți.  

Iar atunci când exprimă acest comportament la extremă, 
strică atmosfera grupului, șantajează emoțional prin tot felul 
de tehnici de manipulare sau se victimizează.   

Alege să fie Gică Contra, căutând să se poziționeze diferit de 
restul grupului.  Observi că este comportamentul unui copil 
ce caută metode de a fi iubit și acceptat exact așa cum este?  

Paradoxul apaticului este că datorită acelui dialog interior 
critic, apare o recompensă la care ne așteptăm mai puțin, 
devine mai inteligent pentru că se autoprogramează să fie 
mai deștept în comparație cu grupul la care se raportează, pe 
care îl etichetează în fel și chip, iar cumva aceasta etichetare 
îl obligă să exceleze.  

Evident că este doar o falsă impresie de care ține cu dinții 
să o păstreze ca aparență și asta presupune un efort 
considerabil când vine vorba de a acumula informație din 
orice mediu posibil.  

Manipularea devine o practică naturală, pentru că în acest 
mod se ascunde de ceilalți și în mod special de el însuși, 
întrucât dintre persoanele pe care le manipulează, cel mai 
bine reușește cu propria persoana.  

În toată goana asta după iubire, reușește să profite de orice 
slăbiciune, pe care o vede ca pe o oportunitate.  

În consecință, va profita de slăbiciunile altora și reușește să le 
identifice incredibil de repede și de eficient.  

Motivul: iubirea așa cum o percep ei depinde de această 
abilitate.  

Scoate în evidență slăbiciunile oamenilor de la care caută 
alinare, nerealizând că de fapt obține alinarea aceasta prin 
metode intruzive.  

Cu toate că, în timp, ajunge să se înconjoare de mulți oameni, 
este tot singur iar asta îl macină și caută să vrea mai mult. 
Acest „mai mult” este perceput de către apatic prin a-și lua 
mai mult, adică prin a manipula.  

Cât timp are un interes, reușește să manipuleze, dar imediat 
cum își pierde acest interes, ajunge în punctul de a se da 

1.4 APATIC - CUM SE MANIFESTĂ? 

APATIC

Simte adesea invidie și i se 
pare normal să îi facă și pe 
ceilalți să simtă lipsa iubirii 
căci despre asta este vorba.   
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1.4 APATIC - CUM SE MANIFESTĂ? 

singur afară din viețile celor care îl ajută.   Indiferent de 
intențiile celorlalți , de bunăvoința unor oameni, ceva nu este 
în regulă atunci când aceste gesturi vin spre el. De fiecare 
dată când are ocazia, va face tot posibilul să îi dea afară 
din viața lui pe cei care au intenții bune pentru că asta nu 
coincide cu ceea ce crede el despre viață.   

Nu acceptă ajutorul când vine de la ceilalți - pentru că nu știe 
cum să primească iubirea sub nicio formă. În schimb, caută să 
obțină ce își dorește luându-și singur prin manipulare.   

Trăiește mai tot timpul în emoții negative și asta începe să se 
vadă pe corp sub tot felul de forme: ba i se imprimă o răutate 
pe față, ba umerii sunt mult prea lăsați, ba corpul devine 
diform ș.a.m.d. 

Este adeptul extremelor de orice fel, extreme ce odată 
instalate, le îmbrățișează și se asigură că le va avea mai tot 
timpul în viața lui. În felul acesta se asigură că și ceilalți vor 
cădea în această poveste.   

De exemplu:   

- un apatic își va da întotdeauna ochii peste cap când nu este 
de acord cu o persoană, sau cu un gest făcut de persoana 
respectivă.   

- va exagera orice întâmplare când povestește celorlalți cât 
de năpăstuit este el și cât de greu îi este lui să trăiască viața 
pe care o are.  

- se plânge mai tot timpul și este nemulțumit tot timpul de 
câte ceva anume: ba că există o groapă pe trotuar, ba că 
vecinul face gălăgie, ba ca latră cățelul, etc.  

- adresează injurii nefondate chiar și atunci când nu sunt 
necesare, ba chiar mai mult, instigă la violență și se distrează 
fiind violent.  

- nu are inițiativa de a schimba cu ceva situația în care este, 
se bucură mai tare să se plângă de ea, decât să o schimbe.  

- când este îndemnat să facă ceva interesant și benefic 
pentru el, găsește mai mereu scuze pentru care să nu facă 
acea activitate: îi este lene, nu îi place, nu are chef, etc.  

- este revoltat din fire și atrage în viața lui doar situațiile 
revoltătoare care să îi ofere suficiente motive să rămână la 
fel: n-a avut noroc, s-a născut ghinionist, nu a avut un anturaj 

APATIC
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bun, a avut o familie cu probleme, a avut profesori slab 
pregătiți, etc.  

- viața pentru el arată sumbru, iubirea nu există, răutatea 
lumii în care trăiește apaticul este infinită, poate să aibă 
chiar credința că și Dumnezeu este batjocoritor. 

 

Va căuta să își promoveze exprimarea comportamentului 
extremist și către restul oamenilor, făcând lobby în favoarea 
acestuia mai tot timpul.   

Este un tipar ce îmbrățișează extremele și le susține, din 
păcate.  

Apaticul este victima educației din trecut. Așa că este posibil 
ca uneori să simțim și noi acest tipar, să fim totuna cu el în 
anumite situații de viață și de câte ori alunecăm în el, este 
necesar să știm cum ne influențează și cum să ieșim din el.  

Alteori putem identifica fragmente sau frânturi din apatic 
prezente în noi, doar într-un mediu specific, sau într-o 
circumstanță anume, care produce declanșarea tiparului prin 
suprapunere.   

Ex: Un moment în care ne întoarcem acasă la părinți, 
întâlnirea cu o persoană care ne-a abuzat fizic sau emoțional 
în copilărie, este posibil chiar să ne fie declanșat acest tipar și 
de o persoană care seamănă cu cel de care ne temeam când 
eram copii.  

  

APATIC
1.4 APATIC - CUM SE MANIFESTĂ? 
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Emoțiile trăite sunt foarte puternice și ne mănâncă pe 
interior generând o predispoziție la anumite boli.  

Credința că nu merităm iubire ne atacă practic toate 
aspectele vieții, fie că vorbim de corpul fizic, fie că vorbim de 
corpul mental sau corpul emoțional.  

Mintea gândește doar în scheme, niște scheme care se 
manifestă mai tot timpul obosind-o. 

Oboseala devine acută adesea și asta se întipărește pe 
fizionomie sub forma ochilor căzuți și triști, iar culoarea feței 
devine palidă și lipsită de culoare.  

Întipărindu-se tristețea pe față, apaticul are adesea gânduri 
nepotrivite la adresa celorlalți, dar și a lui însuși.  

Cea mai mare dezamăgire apare atunci când apaticul 
aleargă după iubire, când obținând iubirea prin manipulare, 
golul interior crește în continuare, cu toate că o primește.  

Indiferent de acțiunile apaticului, el nu reușește să obțină 
ceea ce a căutat dintotdeauna, și anume iubirea, astfel că 
atunci când are ocazia să își vadă comportamentul fuge spre 
o altă poveste în care să își satisfacă această nevoie.  

Nu reușește să se conecteze cu propria persoană pentru că 
este foarte alunecos, adică reușește să fugă de orice situație 
incomodă.  

Fuga este rezolvarea tuturor problemelor apaticului, din 
păcate.  

Apaticul respinge orice program, curs, atelier prin care ar 
putea să iasă dintr-un astfel de tipar. Reușește cumva să 
simtă de la distanță ce anume poate să îl scoată din apatie 
și în acel moment caută să fugă, face tot posibilul să fugă de 
acel ceva ce se presupune că îl va face să iasă din povestea 
lui.  

Dacă are ocazia, va căuta să determine și alte persoane să 
renunțe pentru că își dorește ca și ceilalți să fie ca el, să nu îl 
lase singur în povestea lui pentru că asta îl sperie îngrozitor.  

În esență îi este frică de el însuși, de a sta el cu el și a fi nevoit 
să se asculte, adică să nu mai fugă și să se vadă exact așa 
cum este.  

Asta îl îngrozește și îi dă o stare de panică, de anxietate 

1.5 APATIC - CUM NE INFLUENȚEAZĂ? 

Greu de observat, greu de 
înțeles, greu de lucrat cu el.  

Un tipar comportamental 
ce ne da de furcă în oricare 
ipostază ne-am afla. Și spun 
asta pentru că noi, prin natura 
umană, nu recunoaștem 
când simțim ură, când simțim 
invidie și mai ales atunci când 
există posibilitatea că ceilalți 
să vadă asta.  

Un tipar de care fugim, de 
care ne ascundem și pe care 
nu îl vrem în viața noastră 
atunci când reușim să îl 
observăm.  

APATIC
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1.5 APATIC - CUM NE INFLUENȚEAZĂ? 

extremă.  

Cu toate că se înconjoară de oameni, este mai mereu solitar, 
iar fuga lui de ceilalți îl face să se afunde în solitudine.  

Cumva, se ascunde în marea de oameni și ceea ce gândește 
se transformă în secretul personal.  

Și de aici începe să manifeste acest comportament și să 
caute să aibă diverse secrete cu diverși oameni.  

Sexualitatea este un secret adesea, plăcerile vinovate de 
asemenea și de aici apar secretele ca o formă de manifestare 
pe care o îmbrățișează în viața de zi cu zi.  Tiparul se 
ascunde la vedere și tot ceea ce vedem sunt schemele ce 
ne dau recompense, drama ce ne da recompensă și bucuria 
manipulării celorlalți.  

Din păcate, este tiparul ce 
se ascunde cel mai bine la 
vedere.  

APATIC
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Apatic - Victimă  

 O relație în care apaticul construiește inconștient o 
competiție cu victima, scopul fiind acela de a capta atenția 
celorlalți.  

 O relație ce nu se împlinește și în care ambele persoane 
se poziționează într-o competiție imaginară, nicidecum de 
aceeași parte a unei probleme ce ține de convingerea: nu 
merit iubire.  

De obicei se ajunge să relaționeze datorită unei împrejurări  
surprinzătoare.  Energetic se resping, cu toate ca au noțiuni 
asemănătoare asupra majorității conceptelor de viață.  

  

Apatic - Fricos  

 O relație specială între cei doi, însă sub aceleași auspicii ca în 
situația anterioară, apaticul respinge fricosul inconștient, dar 
în plan conștient apare o prietenie mascată.  

Relația se rezumă la un scenariu de genul: apaticul fiind cel 
cu sămânță de scandal, îl „subjugă” pe fricos, sub pretextul 
de a-l proteja, de a se certa cu ceilalți în numele fricosului.  

Relaționează doar dacă sunt nevoiți și cu toate că își știu 
problemele, se țin la distanță unul de celălalt.  

  

Apatic - Sacrificiu  

 Un tipar pe care apaticul îl caută inconștient și face orice 
pentru a-l avea în propria viață, cu toate că nu se arată, este 
îndrăgostit de acest tipar.  

Ajunge să aibă o relație cu cel ce se sacrifică sub o formă sau 
alta și un apatic nu va uita niciodată o persoană cu tiparul 
de sacrificiu.  

Se îndrăgostește de acest tipar fără nicio îndoială.  

  

1.6 APATIC - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE?

Apatic - Victimă

Apatic - Fricos  

Apatic - Sacrificiu

Apatic - Prețios

Apatic - Judecător  

Apatic - Perfecționist  

Apatic - Autodidact  

Apatic - Modest

Apatic - Învingător

Apatic - Înțelept

Apatic - Împlinit

APATIC
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Apatic - Prețios   

  Două tipare ce se resping înainte de a se vedea și cu toate 
acestea, prețiosul uneori încearcă să manipuleze apaticul și îi 
dă impresia că vrea să ajute.  

Dar este doar o poziționare temporară, cu toate că prețiosul 
crede pe moment.  

Apaticul cade din păcate în capcana prețiosului și sfârșește 
prin a fi dezamăgit.  

  

Apatic - Judecător  

 Dincolo de prima impresie a modului în care interacționează 
aceste două tipare, există ceva ascuns în cei doi, ceva ce îi 
atrage și îi unește într-un mod cu totul special.  Este energia 
suferinței pe care o au amândoi în subconștient prezentă. Aș 
putea spune că un judecător, este un fost apatic.  

  

Apatic - Perfecționist  

Din nou avem o relație specială a celor două tipare ce se 
naște dintr-o energie comună pe care o știu ambele tipare.  

Ceva de genul: știu cum este sa tot încerci și să nu reușești.  

Tipare ce se atrag și care construiesc o relație specială.  

  

Apatic - Autodidact  

Tipare ce se uită unul la celălalt fără să se recunoască în 
vreun fel.  

Autodidactul este concentrat pe a face și pe a nu își plânge 
de milă, pe când apaticul este concentrat pe propria dramă.  

Nu se întâlnesc aproape deloc, oamenii aceștia pur și simplu 
nu au contact unul cu celălalt.  

Autodidactul nu știe nimic despre apatic și invers este exact 
la fel.  

  

1.6 APATIC - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE?

Apatic - Victimă

Apatic - Fricos  

Apatic - Sacrificiu

Apatic - Prețios

Apatic - Judecător  

Apatic - Perfecționist  

Apatic - Autodidact  

Apatic - Modest

Apatic - Învingător

Apatic - Înțelept

Apatic - Împlinit

APATIC
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Apatic - Modest  

 Aceste tipare știu să tacă, iar asta reiese și din modul în care 
se uită unul la celălalt.  “Modestul” este unul dintre puținele 
tipare pe care apaticul le respectă, pentru că poate să îi vadă 
creația modestului.  

  

Apatic - Învingător  

Un tipar pe care Apaticul îl detestă și îl acuză cu orice are la 
îndemână și culmea este că apaticul este primul cel care îl 
ațâță pe Învingător.  

Pur și simplu Apaticul atacă poziția Învingătorului din orice 
ipostază.  

Iese cu scântei de fiecare dată.  

  

Apatic - Înțelept  

 Aceste două tipare există într-o lume specială pentru că 
Apaticul îl respectă pe Înțelept și vrea să fie iubit de acesta.  

O relație specială a celor două tipare, în care Apaticul se uită 
și este mișcat de Înțelept.  

Se simte înțeles de acesta și orice mic gest din partea 
acestuia îl face pe Apatic să vadă, să înțeleagă și să vrea 
schimbare.  

Cu toate acestea la un moment dat fuge și de acesta.  

  

Apatic - Împlinit   

Tiparul pe care îl venerează de la distanță, fără ca măcar să 
știe.  

O face pur și simplu, cu toate că Apaticul nu crede în Împlinit. 
În schimb se îndrăgostește iremediabil de energia Împlinitului 
și în adâncul sufletului lui visează să fie totuna cu această 
energie.  

  

1.6 APATIC - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE?

Apatic - Victimă

Apatic - Fricos  

Apatic - Sacrificiu

Apatic - Prețios

Apatic - Judecător  

Apatic - Perfecționist  

Apatic - Autodidact  

Apatic - Modest

Apatic - Învingător

Apatic - Înțelept

Apatic - Împlinit

APATIC
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Inconștient visează la un perfecționist, dar ajunge să fie cu 
un tipar de sacrificiu.  O regulă nescrisă spune că va alege 
să își facă rău, adică să se chinuie pentru că a învățat că nu 
merită iubire, așa că va alege un perfecționist pe care îl va 
chinui, sau va alege un tipar sacrificiu ce îl va chinui într-o 
mai mică măsură și în același timp îl va alinta și sprijini.  

Va părea o relație karmică (noțiunea de karma înțeleasă 
greșit, în sensul că totul este predestinat și noi nu mai avem 
nimic de făcut) în care cele două persoane se contopesc în 
povestea de suflet pereche, dar din păcate în scurtă vreme 
apare și realitatea care îi va trece printr-un șoc pe amândoi.  

Un șoc ce nu îi alungă, ci îi ține într-o zona scurtă de realism 
ce este uitat relativ repede și se întorc în propriul scenariu.  

  

1.7 APATIC - CE PARTENERI ÎȘI ALEG?  

Reiese foarte clar că va 
avea o relație cu tiparul 
de sacrificiu sau cu 
perfecționistul. 

APATIC
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Și cu toate acestea dacă copilul este de același sex cu 
apaticul se va construi un fel de concurență ascunsă între ei 
ce se va manifesta într-o atitudine asupritoare a apaticului 
ceea ce îl va determina pe copil să intre în tiparul de 
sacrificiu.  

Un scenariu de sacrificiu ce se manifesta clar atunci când 
apaticul este în preajmă.  

Relația în care copilul devine adult și părintele devine copil.  

Practic se inversează rolurile.  

Și regula nu este obligatoriu să se manifeste doar când e 
vorba de mamă - fiică sau tată - fiu.  

Și cu toate acestea, un apatic, pentru copil va învăța să se 
iubească și va renunța la orice programare a primit și la orice 
scenariu în care este ținut.  

  

1.8 APATIC - CUM ÎȘI PROGRAMEAZĂ COPIII?

Un apatic își programează 
copiii să fie extremiști și le 
transmite inconștient că 
nemeritând el iubire, nici copiii 
lui nu merită această iubire.  

Iubirea devine o iluzie parcă.  

APATIC
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Avem pe de o parte recompensa pe care și-o oferă apaticul și 
de cealaltă parte șocul ce îl va determina pe acesta să iasă.  

Are inteligența necesară și reziliența la îndemână pentru că 
nu este ușor să suferi ani de zile fără ca măcar să poți face 
ceva, doar că toată această reziliența este pusă în slujba 
păstrării acestui tipar.  

Acum gândește-te cum ar fi să faci tocmai invers! Toată 
această energie din tine să o iei și să o pui în slujba ta, să ieși 
din tipar și să îți construiești exact viața pe care ți-o 

dorești tu.  

  

1.9 APATIC - IEȘIREA DIN ACEST TIPAR 

Acum și aici este decizia ta 
dacă ieși sau nu din aceasta 
poveste, eu îți spun că poți 
să o faci dacă practici cu 
consecvență aceste exerciții 
simple si practicabile 
numaidecat.  

APATIC
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1.10.1 Principalul exercițiu este să nu îți mai iei recompensa. 

Ce presupune asta?  

Să nu te mai critici!   

Să îți setezi o intenție în fiecare dimineață prin care nu îți 
mai dai voie să te critici.  De fiecare dată când te surprinzi 
criticându-te, te oprești instantaneu, amintindu-ți de intenția 
setată în zori!   

Poate nu îți va ieși din prima și poate nici din a doua, dar o să 
īți iasă la un moment dat.  

Refuzi să te mai alinți în dialogul interior! Nu îți mai oferi 
recompensa!   

Nu mai folosi în dialogul interior aceste cuvinte sau alte 
cuvinte asemănătoare: prost, idiot, incapabil, tâmpit, ratat, 
nătărău, ș.a.m.d. (fie la adresa altor persoane, fie la adresa 
propriei persoane).  

Aș mai menționa că micile etichete puse uneori au rolul de 
alint, de exemplu:  prostuț/prostuță, m-am zăpăcit, m-am 
fâstâcit, așa sunt eu, mai neîndemnatic(ă), ș.a.m.d.  

  

1.10.2 Un alt exercițiu ce te va ajuta este acesta:  

 Închipuie-ți că ai vârsta de 70 de ani, te afli acasă la tine, 
singur(ă) și te uiți în spate la viața ta...  

Scrie pe o foaie de hârtie cum va arăta aceasta, apoi 
întreabă-te dacă ai fi dat totul, oare cum ar fi trebuit să fie 
viața ta.  

  

1.10.3 Exercițiile MOVE:  

Mi șcă-te!  

30 de min de sport zilnic – exercițiul acesta va avea o 
eficiență maximă abia după ce l-ai făcut consecvent minim 
21 de zile.   

Conform cercetărilor, orice obicei nou pe care dorești să îl 
instalezi în modul tău de viață curent, trebuie repetat minim 
21 de zile.  

1.10 APATIC - EXERCIȚII

1. Nu te mai critica

2. Închipuie-ți că ai vârsta de 
70 de ani, te afli acasă la tine, 
singur(ă) și te uiți în spate la 
viața ta...  

Scrie pe o foaie de hârtie 
cum va arăta aceasta, apoi 
întreabă-te dacă ai fi dat 
totul, oare cum ar fi trebuit să 
fie viața ta. 

1.10.3 Exercițiile MOVE:  

APATIC
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Alege-ți un tip de mișcare ce îți face plăcere: plimbările în 
natură în ritm alert, alergare, dans, yoga, pilates, înot, etc.  

Ce se întâmplă în spatele acestui exercițiu?  

La nivelul organismului sunt eliberați neurotransmitatori si 
hormoni care îți vor da exact surplusul de energie de care 
ai nevoie. Se diminuează secreția de cortizol, așanumitul 
„hormon al stresului”, crește secreția de oxitocină, dopamină 
și serotonină care ajută la sporirea fericirii și bunăstării 
resimțite.  

Observă-te!   

Observă cât de des te lamentezi și încetează lamentarea 
instantaneu, exact în clipa în care realizezi că faci asta! 
Identifică oportunitatea în absolut orice problemă pentru 
care te lamentezi.  

Observă cât de des exagerezi sau ai o poziționare  extremistă 
cu privire la o situație și procedează la fel! Te oprești exact 
în clipa de acum și schimbi perspectiva, sau unghiul din care 
vezi lucrurile.  

Observa cât de des ești nerecunoscător pentru viața pe care 
o ai. Ai o viață, indiferent de vârsta pe care o ai! Sunt oameni 
care sunt pe punctul să și-o piardă exact in momentul în care 
vorbim. Fii recunoscător pentru că exiști!  

Fă această observare fără să te premiezi prin a te judeca, 
prin a te învinovăți, ci mai degrabă celebrează observarea în 
sine și capacitatea ta de a te observa!  

Validează-te!   

Folosește fiecare lucru pe care îl faci pentru a-ți acorda 
autovalidare. Felicită-te ori de câte ori ai făcut ceva grozav!  

Mulțumește-ți pentru că te-ai trezit în dimineața zilei de azi.  

Mulțumește-ți pentru că lucrezi sau realizezi mici treburi 
gospodărești.   

Mulțumește-ți pentru tot ceea ce faci într-o zi obișnuită, ca și 
cum le-ar face o altă persoană în locul tău.  

Mi șcă-te!

Observă-te! 

Validează-te! 

Eliberează-te!  

APATIC
1.10 APATIC - EXERCIȚII
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Eliberează-te!   

Dă-ți voie să te accepți exact așa cum ești, nu este nimic 
greșit în viață! Viața este perfectă exact așa cum este ea, iar 
dacă ai ajuns până aici, este cert că dorești să îți remodelezi 
situația de viață și să te aduci pe tine în serviciul tău!  

Eliberează-te de idei preconcepute, de judecată, de 
convingeri eronate! Acceptă totul exact așa cum este acum 
și orientează-te spre evoluție.   

Cum pot face ceva bun din ceea ce am?   

Care sunt cele mai potrivite acțiuni pe care să le întreprind 
pentru a-mi transforma situația actuală în cea pe care mi-o 
doresc?  

Mi șcă-te!

Observă-te! 

Validează-te! 

Eliberează-te!  

APATIC
1.10 APATIC - EXERCIȚII


