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8.1 AUTODIDACT - PREZENTARE

• Pregătit tot timpul să 
învețe ceva nou

• Este sârguincios și are 
răbdare pentru că știe că 
împlinirea depinde numai 
de sine

• Îndreptat spre eficiență, 
performanță și auto-
depășire

• Are o curiozitate excesivă, 
care îl ajută să se descurce 
indiferent de context

Primul tipar cu o poftă nebună de viață, care a început să-și 
confrunte fricile și să vadă ce este în spatele acestora.

Reușește nu doar să le confrunte, să le cuprindă și să nu le 
lase să-și facă de cap, ci reușește chiar să rămână pe poziții 
când acestea vin.

Nu mai dă bir cu fugiții, deoarece realizează că procedând 
astfel nu ar reuși să-și înfrunte și să învingă fricile.  

Începe să facă diferența între fricile proiectate și cele rele - 
cele de care avem nevoie.

O primă „trezire” aș putea spune, dar nu într-un sens de 
vreo superioritate spirituală, ci în sensul că începe să vadă 
frumusețea vieții și cât de ofertantă poate fi aceasta, dacă îi 
dai voie să fie.

Se bucură de viața sa interioară și are momente intense, trăiri 
explozive în care vede viața cum se relevă în fel și chip.

Începe să danseze cu viața, când o simte plină și dă pe afară 
de exuberanță, când își vede fricile și emoțiile de consumat, 
rămânând în ele; altfel spunând, lasă viața să fie și simte din 
plin toate acele emoții pe care le are de trăit.

Înțelege importanța relației cu propria persoană și faptul că 
este singurul responsabil de aceasta.

Conștientizează munca pe care o are de depus și nu stă 
nici măcar o clipă pe gânduri pentru că începe de îndată să 
lucreze la cel mai important proiect din viața lui.

A înțeles că nu este propria minte și a început să o observe 
atent; știe deja cum să-și genereze curaj, doar că este încă în 
zona de a învăța.

Un autodidact are nevoie de o provocare pe măsura lui, iar 
aceasta poate să fie o frică pe care ar vrea să o înțeleagă.

Urmează apoi un studiu aprofundat, în care învață tot ce are 
de învățat și conștientizează că nu mai are nicio piedică în 
calea realizării sale.

Un tipar care va apărea în viața noastră atunci când începem 
cu adevărat să ne căutăm, iar asta se întâmplă la cei care 
s-au regăsit într-un tipar anterior.

Vor fi stări atât de puternice încât pare că somnul nu mai 
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este necesar, fiind suficiente doar 3-4 ore pe noapte.

Mixul de trăiri reprezintă tot ce are nevoie autodidactul, dar 
este doar un boost de care avem nevoie pentru a ne implica 
definitiv în stările atât de puternice ale autodidactului.

Este începutul împlinirii și nu mai putem merge în altă 
direcție.

Este momentul în care lesne trecem de la o stare la alta: 
putem să dansăm cu viața într-o clipă, iar în următoarea să 
fim rătăciți în propria durere, a pierderii timpului.

Dar începem ziua amintindu-ne de imensa descoperire 
a vieții și adormim învingători, indiferent de câte emoții 
consumăm.

Totul este la extreme, dar este atât de frumoasă această 
perioadă; este cumva apogeul pe care îl căutăm de atât de 
multă vreme.

Reprezintă ieșirea din necunoscut.

Apare dintr-o simplă schimbare de perspectivă.

Din frică devenim iubire și o lăsăm sa fie, să ne atingă, să se 
manifeste.

Plângem mult, consumăm și începem să fim fără nicio 
condiționare.

Trăim...începem să trăim.

Curajul este o emoție care izvorăște din iubire.

În această etapă înțelegem drumul, înțelegem călătoria 
și începem să ne bucurăm acestea, fără a ne mai grăbi să 
ajungem undeva, pentru că drumul este acasă.

Începem să ne observăm emoțiile și să apară opțiunea de a 
nu ne mai confunda cu ele.
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Cert este că autodidactul alege calea naturală a ceea ce 
suntem noi și o face instinctual, din dorința de a se conecta 
cu el însuși - aceasta presupune poarta către conectarea cu 
Universul, cu Dumnezeu.

Să ne întoarcem la cauză acum: criza de viață apare natural, 
ca urmare a unei vieți neîmplinite, în care fricile ne-au ținut 
departe de noi înșine.

Iar modul în care suntem nevoiți să ne schimbăm este unul 
brutal și rapid.

Oarecum suntem nevoiți să devenim autodidacți și să ieșim 
din iluzie, lăsând astfel intuiția să ne ducă prin viață.

O atitudine pe care ne-o asumăm pentru că nu mai 
există cale de întoarcere, aceasta fiind  calea impusă de 
numeroasele emoții reprimate, de așteptările false, de 
minciunile pe care ni le-am spus, de poziționarea greșită față 
de noi înșine, de evenimentele care ne-au pricinuit durere și 
de natură umană, care ne duce invariabil spre împlinire.

Interesant este că orice criză de viață ce survine în prezent, a 
fost construită încă din copilăria noastră.

Cumva, programarea parentală se manifestă exact în acest 
fel, adică avem pe de-o parte și cauza și efectele unei crize de 
viață încă din copilărie.

Dacă aceste crize de viață izvorăsc din programarea 
parentală, asta presupune că orice extremă 
comportamentală va trebui echilibrată, iar aceasta se 
întâmplă tocmai prin intermediul acestei crize de viață.

Cealaltă cauză este alegerea conștientă a celui care a suferit 
mult prea mult și își face o promisiune prin care alege să 
trăiască viața pe care și-o dorește, începând în felul acesta o 
călătorie spre autocunoaștere.

La fel ca și prima cauză,  alegerea conștientă survine tot în 
urma unei nemulțumiri profunde și a unei dorințe imperative 
de schimbare.

O dorință de schimbare pentru faptul că autodidactul își 
observă viața și vede că mare parte din ceea ce credea 
despre aceasta, sunt minciuni.

Această călătorie presupune să ne înfruntăm fricile ireale, 
care ne țin captivi într-un mod fals de a trăi.

Cauza poate fi determinată 
de o criză de viață care ne 
relevă iluzia în care am trăit 
până la un moment dat.

Este greu să preluăm acest 
tipar comportamental 
de la părinți, pentru că 
autodidactul este exemplul 
viu al omului care a decis 
conștient că e vremea să își 
asume viața și tot ce vine cu 
aceasta.

Emoțiile, gândurile, acțiunile, 
norocul, programele, familia, 
destinul, ș.a.m.d.

Toate acestea sunt parte 
din provocările pe care într-o 
formă sau alta, Dumnezeu 
ni le-a pus în față pentru a 
începe să fim totuna cu el și 
să trăim într-o armonie care 
se va releva la un moment 
dat de la sine.
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Ultima cauză este o clipă de conștientizare care ne 
transformă toată viața în ceva magic.

Pur și simplu vedem minciuna în care trăim și ajungem să 
conștientizăm prezentul și ce reprezintă propria viață.

Iar asta se întâmplă într-o clipă.

Un autodidact, de cele mai mult ori, își generează singur, 
inconștient, cauza pentru care alege acest tipar; de cele mai 
multe ori cauza o regăsim într-o situație potrivnică de viață.

Criza existențială: umilința, o soartă potrivnică, o familie 
săracă, părinți care nu sprijină capacitatea copilului, sau lipsa 
iubirii.

Așa că autodidacți putem deveni noi toți, într-un fel sau altul, 
doar dacă ne dăm voie.
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Pe autodidact îl impulsionează curajul care este prezent 
atunci când apare frica, aceasta fiind emoția pe care o 
trăiește adesea.

Începe cu a se uita la frici și apare îngăduința față de drumul 
parcurs; cumva, autodidactul se identifică cu încercarea în 
detrimentul eșecului și astfel apare o emoție care îi dă voie să 
aibă foarte multe conștientizări.

Conștientizare care îi arată blocajele emoționale și pe cele 
mentale, pe care odată ce le observă, îi oferă oportunitatea 
de a lucra la propriul comportament.

Are un fel de observare a comportamentului dintr-o 
poziționare constructivă, pentru că își dorește să facă, să fie, 
să se schimbe, să se împlinească.

Și pentru prima dată reușește să fie în armonie cu el însuși, 
ceea ce îi dă voie să vadă dincolo de modul în care tiparele 
comportamentale s-au construit.

Își dorește atât de mult, încât alunecă uneori în concepte de 
tot felul, care doar par importante, dar sunt doar interpretări 
ale comportamentului.

Apare încrederea că orice este realizabil și practica cu propria 
persoană îi confirmă acest aspect, iar asta îl face să-și aleagă 
obiective îndrăznețe, pe care începe numaidecât să le pună 
în practică; evident că apare și falsa motivație, care are darul 
de a-l mai păcăli încă o data și de a-l determina să aleagă 
calea intuitivă.

O cale pe care o testează pentru  prima dată - dintr-o dată 
constată ce putere incredibilă are datorită intuiției lui, iar 
asta îl determină să creadă și mai mult în propria persoană.

Încrederea devine o emoție, o stare simțită adesea. 

Autodidactul gândește constructiv tot ceea ce face și este 
interesat doar de această latură, așa că adesea îl vedem 
că nu empatizează cu persoanele care se victimizează, 
care judecă, care procrastinează, ci este direcționat către 
persoanele interesate de evoluția personală.

Autodidactul are momente puternice de recunoștință, trăite 
cu iubire și bucurie.

Uneori plânge de fericire, care parcă apare de nicăieri.

Pe autodidact îl 
impulsionează curajul care 
este prezent atunci când 
apare frica, aceasta fiind 
emoția pe care o trăiește 
adesea.
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Are puseuri de bucurie și compasiune pentru viața de până 
acum.

Începe să își trăiască viața în prezent, pentru că ajunge în 
punctul în care conștientizează că singurul moment care 
contează în viața noastră, este clipa «acum».

Un tipar care învață să trăiască și pentru prima dată își dă 
voie să greșească.

Emoția de acasă este încrederea și de aici se dezvoltă 
cele mai încrezătoare obiective, care  vor inspira viața 
autodidactului.

Iar ca tipar emoțional, cel mai adesea resimțit:

frică, neutralitate, curiozitate, curaj, îndrăzneală, înverșunare, 
încredere, acceptare. 
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Cade uneori pe gânduri și se pierde în acestea, fără să-și dea 
seama, uneori fiind atât de exuberant și entuziasmat, încât 
se comportă ca un copil nerăbdător.

Dar asta se întâmplă doar la început, când vede frumusețea 
că există și că îi este destinată lui, autodidactului, să o 
trăiască, dacă asta alege.

Conștientizează că este vorba despre o alegere, pe care o 
face conștient și că această alegere îi aparține.

Conștientizează că este singurul responsabil de propria viață 
și își ia viața în propriile mâini.

Apare gândirea în termeni de acțiune, pentru prima dată și 
dacă în trecut autodidactul era cel care procrastina, acum 
acțiunea este cea care îl definește.

Devine un doer și la exterior și la interior.

Concret, caută în mod constant să-și observe trăirile 
interioare și să le și «rezolve» pe măsură ce le observă; 
acțiunea se manifestă numaidecât, fără a mai cumpăni, 
interpreta sau fără a da ocazia fricii să intervină.

Știe că are curajul de partea lui.

Cât privește partea de doer-ul exterior, se manifestă ceea ce 
este în interior; pentru prima dată putându-se observa clar, 
cum starea interioară se manifestă constructiv în exterior.

Apare, să spun așa, un mod diferit de a se poziționa față 
de orice situație de viață, pentru că dorința de a învăța 
și de a înțelege primează - de aici și numele acestui tipar 
comportamental.

Această poziționare, de învățăcel, deblochează foarte multe 
din miturile care ne țin captivi în propria minte.

Pentru că atunci când suntem în plin proces de învățare, 
devenim vulnerabili, iar asta ne dă oportunitatea să lucrăm 
cu noi înșine.

Aceasta este schimbarea semnificativă, care generează 
schimbări în lanț în viața autodidactului.

Vulnerabilitatea îi spune minții să asculte, să fie curioasă, să 
aibă răbdare, să încerce, să nu se judece dacă greșește, să nu 
se eticheteze, ș.a.m.d.

La început, autodidactul are 
perioade sinusoidale - când 
bine, când mai puțin bine, cu 
extreme comportamentale.
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Practic, i se dă un restart minții prin această poziționare 
și astfel că apare oportunitatea ca autodidactul să se 
autoevalueze și să își ofere feedback în timp real.

Iar cel mai bun feedback îl obținem de la propria persoană.

Și încă un detaliu semnificativ, care trebuie menționat, 
concurența cu ceilalți dispare și apare observarea evoluției de 
la o zi la alta.

Dorința de schimbare este atât de mare încât autodidactul 
face asta tot timpul, fără încetare.

Datorită numeroaselor procese noi, apare epuizarea fizică, 
deși ignorată în prima fază, ulterior începe să i se acorde 
atenția cuvenită, pentru că propriul nostru corp fizic o cere.

Această epuizare fizică apare la momentul potrivit, pentru că 
în același timp, autodidactul are nevoie să se mai tempereze 
pentru a construi pe termen lung.

Alegerile încep să fie constructive și cu direcție clară spre 
evoluție.

Dispare frica de eșec, pentru că este prima combătută din 
poziționarea de învățăcel.

Stă ore în șir căutând informații relevante despre propria 
persoană și începe încet-încet să rezoneze cu anumite 
practici, pe care le pune în practică numaidecât, obținând 
rezultate semnificative.

Învață să-și caute informații și să o dea la o parte pe cea 
nesemnificativă.

Un proces care pare că nu se termină niciodată, pentru că 
mai tot timpul îl vezi pe autodidact că pune în practică o 
teorie culeasă dintr-un curs, dintr-o carte sau din informația 
găsită pe internet.

Devorează la propriu informația, iar asta îl bucură și adesea 
îl vezi că este disperat să acumuleze cât mai mult sau cum 
cade pe gânduri, în momente puternice de introspecție.

O introspecție care devine o practică de zi cu zi și care uneori, 
se lasă cu acel plâns de fericire - pentru că vede, sau cu un 
plâns de compasiune -  pentru că înțelege, cumva, că totul 
este perfect exact așa cum este.
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Iar de aici, cu Dumnezeul din noi, este doar un pas, pentru că 
autodidactul își observă intuiția și începe intriga cu aceasta.

Când spun intrigă, spun joc, pentru că nu știe cum și în ce fel 
să o apuce, dar începe să aibă încredere în intuiție și să o lase 
să fie, să se exprime.

Observă că cele mai bune alegeri sunt cele pe care le face 
din intuiție, astfel că adesea amână anumite alegeri tocmai 
pentru a lăsa intuiția să se exprime.

Și tot acum apare gândirea intuitivă, ca urmare a intuiției 
care se exprimă, o gândire care nu dă ocazia fricilor, 
convingerilor, condiționărilor, blocajelor, să intervină în 
procesul decizional.

Apare o separare între gândirea rațională și cea intuitivă, 
prima fiind responsabilă cu a pune în practică ceea ce decide 
gândirea intuitivă.

Autodidactul preferă calitatea în detrimentul cantității și 
pentru prima dată putem afirma că autodidactul învață să 
trăiască, să se bucure de viață, să vadă partea frumoasă a 
vieții și de aici și recunoștință pentru minunatul cadou primit 
din partea lui Dumnezeu, viața.

Încet-încet, apar multe obiceiuri pozitive care îl ajută mult pe 
autodidact să-și ridice propria vibrație, adică starea de bine, 
să fie mai prezentă și asta îl face să își dea timp.

Încet vor dispărea atât entuziasmul cât și exuberanța 
de la început, care nu ajută tot timpul, mai ales că acum 
lucrează la cel mai important proiect din viața lui: propriul 
comportament.

Episoadele sinusoidale - când bine, când rău -  încep să 
dispară, apărând o stare de acceptare a lucrurilor, așa cum 
sunt.
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Viața începe să se manifeste în mod miraculos și să-l 
impresioneze pe autodidact, care are stări incredibile, ce 
vin în valuri de bucurie,  amestecate cu etape de regret, 
resentiment și alte amintiri din trecut, menite a-l determina 
să conștientizeze cauza evenimentelor din trecut.

Stările de bucurie, veselie și entuziasm au voie sa fie și să se 
manifeste atât cât vor, fără să le mai oprească mintea.

Mintea înțelege toate evenimentele din trecut și nu se mai 
împotrivește stărilor înalte, ci din contră, ajută la aceste trăiri 
și contribuie la o stare de bine generală.

Apare și o stare de extaz, care ține atâta vreme cât o 
conștientizăm și îi dăm voie să fie.

Starea de extaz se manifestă foarte puternic și poate să țină 
mult, dacă este alimentată constant.

Asta presupune trăiri și intenții conștiente: de bucurie, de 
armonie, de extaz, ș.a.m.d.

Autodidactul, când începe perioada, doarme foarte puțin și 
are o energie debordantă.

Cei din jur sunt uimiți de energia lui și sunt încântați de 
schimbarea pozitivă pe care o observă la acesta.

În contradictoriu, avem și stări de apatie și regret pentru 
timpul pierdut, cu nemulțumiri nesemnificative.

Emoțiile o iau razna și dau un puseu incredibil de energie, 
materializându-se prin tot felul de acțiuni, care nu sunt 
consistente, pentru că se prioritizează starea, nicidecum 
acțiunea în sine.

Simțim că putem transforma lumea exact așa cum ne dorim 
și ne punem numaidecât pe treabă, doar că realitatea 
ne lovește repede și ne repoziționează față de proiectele 
importante.

Conștientizăm că cea mai importantă muncă este cu propria 
persoană și astfel începem să muncim la acest proiect cu o 
îndârjire ieșită din comun.

Nimic nu ne mai poate opri, pentru că ține de timp până se 
destructurează totul și ne reconstruim viața pe care ne-o 
dorim.

Foarte mulți o numesc trezire 
spirituală, această etapă 
a vieții noastre și pe bună 
dreptate, pentru că ceva se 
schimbă în atitudinea omului 
care alege să fie autodidact, 
pentru că în esență este 
vorba de o alegere.
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Simțim că suntem copii din nou și că timpul dispare pur și 
simplu atunci când ne conectăm cu noi înșine.

Vrem să facem de toate, pentru că avem o energie 
debordantă și trăim la extreme o perioadă, la început, apoi 
lucrurile se așează și începem să construim cu adevărat viața 
pe care ne-o dorim.

Devenim exuberanți când lucrăm cu emoțiile noastre, pentru 
că înțelegem cum să ne generăm stări și trăiri.

Înțelegem emoțiile și le dăm voie să fie, iar asta ne lasă 
să vedem ce se ascunde în noi, pe de-o parte blocajele 
emoționale, rănile emoționale, convingerile și condiționările 
noastre, iar pe cealaltă parte, potențialul imens care se află în 
noi, ținut captiv de aceste emoții.

Sunt primele la care începem să lucrăm și începem să ne 
vedem capcana pe care ne-o oferă mintea noastră.

Avem conștientizări în valuri și realizăm că totul este chiar 
aici, în fața noastră, aici și acum.

Energia debordantă de care spuneam mai devreme, ne 
determină să facem lucruri, să începem proiecte, dar în 
aceeași măsură, ne dă voie să ne răzgândim.

Ceea ce până acum nu se întâmpla, pentru că emoțiile 
noastre nu erau în învățare, ci ne poziționau în atotștiutori, iar 
asta nu ne lăsa să ne răzgândim.

Acest proces, de învățare, începe din primul moment în care 
conștientizăm viața așa cum este ea și din acel moment 
poziționarea noastră este în învățare.

Așa că oricine nu se poziționează în acest fel, este îndepărtat 
de autodidact.

Asta se întâmplă natural și fără niciun efort, vine de la sine, 
pentru că interesul autodidactului este doar acela de a 
evolua.

Se contopește în evoluție, în învățare, în cunoaștere, în 
curiozitate, din copilărie.

Mai ales în copilărie, pentru că acolo regăsim setea de a 
învăța la fel de puternic exprimată.

Hormonii participă și ei la această poveste și conștientizăm 
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că prin intermediul emoțiilor ne putem da orice stare dorim.

Oxitocina și serotonina iau locul dopaminei pentru prima 
dată, ceea ce presupune că nu mai suntem interesați de 
plăceri, ci ne dorim împlinire cu toată ființa noastră.

Împlinirea noastră și a celor din jurul nostru, cu alte cuvinte, 
ne concentrăm pe un bine comun și renunțăm la plăcerile 
personale.

Starea de sănătate se îmbunătățește, corpul fizic ne arată că 
vrea să fie pus la treabă, mintea este direcționată și pentru 
prima dată ieșim din minte și înțelegem că noi putem să ne 
construim integral comportamentul; începem din clipa în care 
conștientizăm asta.

Începem să vedem frumusețea vieții, să dansăm cu ea și să 
fim în armonie clipă de clipă.

Cumva, știm că raiul îl putem trăi aici, pe pământ și ține 
doar alegerile pe care le facem și de propria noastră practică 
spirituală.

Un detaliu extrem de important este că acum apare 
motivația intrinsecă, iar aceasta va genera majoritatea 
acțiunilor din viața noastră.

În această motivație intrinsecă se ascunde ceva magic, ce ne 
mișcă și ne duce acolo unde avem nevoie, fără niciun efort 
mental, pentru că totul vine din noi, din ceea ce suntem noi, 
întrucât această motivație suntem noi, în esență.

Tot această motivație intrinsecă ne duce spre împlinire, 
simplu și direct.

Un alt detaliu, la fel de important ca cel anterior, este că 
apare dorința de a ajuta, care uneori ne trage într-o capcană 
și ne transformă în salvatori, mai ales dacă acest rol îl 
îmbrățișăm în vreo activitate de-a noastră.

Un rol ce reprezintă o capcană, pe care o vedem fără doar și 
poate la un moment dat, când ne punem întrebarea simplă: 
«oare de ce fac asta?»
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8.6 AUTODIDACT - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

Aici avem de-a face cu un autodidact direcționat pe evoluție 
și singurele relații constructive pentru autodidact, sunt cele în 
care are ce învăța și are pe cine ajuta.

Autodidact - Apatic

Două tipare care nu se văd.

Fiecare spune despre celălalt că nu l-a văzut și nu a remarcat 
nimic la acesta.

Pur și simplu nu se văd.

Au valori total diferite și nu fac parte din aceleași cercuri de 
oameni.

Direcții total opuse.

Autodidact - Victimă

Nu reușesc să se înțeleagă, deși autodidactul a avut de-a 
face cu victimizarea în trecut, într-o formă sau alta și cu 
toate acestea, autodidactul respinge atât conștient, prin 
gesturi clare, cât și inconștient, prin frica de a reveni acolo - la 
victimizare și lamentare.

Cu alte cuvinte, autodidactul respinge victima cât se poate 
de clar și îi dă motive acesteia să își continue victimizarea, 
doar că autodidactul fuge la propriu de aceasta.

Cu toate acestea apare o anomalie, când în faza de 
«salvatorul Universului» autodidactul cade în capcana 
ajutorării, dar se trezește relativ repede, după cum spuneam 
mai devreme.

Autodidact - Fricos

Aceste două tipare se înțeleg într-un mod special, pentru 
că autodidactul îl susține pe fricos, iar fricosul are nevoie de 
acesta.

Amândoi practică învățarea continuă, doar că au obiective 
diferite.

Autodidact - Apatic

Autodidact   - Victimă

Autodidact  - Fricos

Autodidact   - Sacrificiu

Autodidact   - Prețios

Autodidact  - Judecător

Autodidact- Perfecționist

Autodidact - Modest

Autodidact  - Învingător

Autodidact - Înțelept

Autodidact - Împlinit



DESIGN COMPORTAMENTAL FLORIN ALEXANDRU 20

mai mare frică

8

8.6 AUTODIDACT - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU 
CELELALTE TIPARE

AUTODIDACT

Autodidactul este cel mânat de motivația intrinsecă în a 
se împlini în această viață, pe când fricosul este cel care 
învață continuu, pentru a nu mai simți frica și nu știe că este 
aproape de a schimba doar perspectiva, ca totul în jurul lui să 
fie magic și minunat.

Tocmai asta vede autodidactul și vrea să ajute, să îl salveze, 
dar este capcana de care spuneam mai devreme, în care se 
crede salvatorul lumii.

Autodidact - Sacrificiu

Nu prea se înțeleg, pentru că vor face cumva să 
interacționeze tocmai în perioada când sunt amândoi 
salvatori și asta îi determină să concureze într-o formă sau 
alta.

Această concurență se lasă cu urmări pe care nu știe niciunul 
să le administreze.

Și rămân cumva cu această impresie, unul despre celălalt 
și nu reușesc să se mai conecteze, asta până când unul 
dintre cele două tipare ajunge la înțelept și transced tiparele 
comportamentale.

Autodidact - Prețios

Minciuna este motivul principal pentru care aceste două 
tipare comportamentale nu se înțeleg.

Și asta pentru că autodidactul își dorește să scoată minciuna 
cu totul din viața lui, iar prețiosul nu concepe viața fără 
minciună; cu toate acestea, el crede în sinea lui că se poate 
fără și vorbește ca și când nu ar mai minți.

Și asta pentru că prețiosul vede diferit lucrurile.

La autodidact, tot ceea ce reprezintă adevărul este de 
interes pentru el, orice altceva reprezintă minciună, inclusiv 
omisiunea, inclusiv trădarea, inclusiv neapartenența, adică 
orice gest mic ce nu duce spre împlinire.

Autodidact - Apatic

Autodidact   - Victimă

Autodidact  - Fricos

Autodidact   - Sacrificiu

Autodidact   - Prețios

Autodidact  - Judecător

Autodidact- Perfecționist

Autodidact - Modest

Autodidact  - Învingător

Autodidact - Înțelept

Autodidact - Împlinit
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Autodidact - Judecător

Două tipare care nu se înțeleg absolut deloc datorită valorilor 
total diferite.

Se resping reciproc pur și simplu și nu reușesc să 
interacționeze, pentru că autodidactul nu vede o persoană 
integră în rolul judecătorului, iar judecătorul vede în 
autodidact un om care a înnebunit, deoarece caută cai verzi 
pe pereți.

Judecătorul nu înțelege perspectiva autodidactului asupra 
vieții.

Autodidact - Perfecționist

Două tipare care se înțeleg de minune, pentru că fiecare în 
parte a fost în rolul celuilalt.

Se înțeleg pur și simplu din priviri, fără să fie nevoie de ceva 
special.

Bucuroși că au ocazia să se conecteze, o relație specială, din 
care amândoi vor să înțeleagă sensul călătoriei lor.

Ambele tipare se îndreaptă spre împlinire și chiar dacă sunt în 
faza în care nu văd toată magia, în acest moment al vieții lor, 
înțeleg oarecum că fiecare clipă petrecută în călătoria spre 
împlinire, este o binecuvântare.

Fericiți ori de câte ori au ocazia să interacționeze unul cu 
celălalt.

Autodidact - Modest

Două tipare care au ajuns în acest punct al călătoriei lor, din 
perspective diferite și chiar dacă sunt bucuroși să vadă că 
sunt bine, aș spune că autodidactul este în faza în care își 
dorește mai mult și are motivația potrivită, pe când modestul 
are motivația în stare latentă - el alunecă de pe drumul lui și 
nu este concentrat tot timpul spre a se împlini.

Pe cealaltă parte, exuberanța autodidactului îl face pe acesta 
să nu fie eficient, pe când modestul tocmai asta știe să facă, 
să dea dovadă de eficiență în cel mai clar mod cu putință.

Autodidact - Apatic

Autodidact   - Victimă

Autodidact  - Fricos

Autodidact   - Sacrificiu

Autodidact   - Prețios

Autodidact  - Judecător

Autodidact- Perfecționist

Autodidact - Modest

Autodidact  - Învingător

Autodidact - Înțelept

Autodidact - Împlinit
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Ambele tipare au de învățat, unul de la celălalt și o vor face - 
atât conștient, cât și inconștient.

Autodidact - Învingător

Aceeași poveste ca mai devreme: ambele tipare sunt într-o 
fază în care își caută împlinirea și deopotrivă au în comun 
gândirea în termeni de acțiune.

Învingătorul are o ușoară dependență de plăcerea oferită de 
succes, de victorie,

la care autodidactul nu a ajuns încă; dar tocmai aceasta 
caută, inconștient, autodidactul să observe, în relația cu 
învingătorul.

Într-o oarecare măsură, cele două tipare ajung să se studieze 
și să respecte reciproc.

Autodidact - Înțelept

Tiparul comportamental pe care îl privește cu deosebit 
respect autodidactul, pentru că înainte de a ajunge la 
împlinire, știe că va ajunge să fie și înțelept.

Iar asta presupune o călătorie pe care o poate planifica, la un 
moment dat, pe când împlinirea nu o poate planifica - pentru 
simplul motiv că nu se ajunge la ea doar mental.

De cealaltă parte, înțeleptul se bucură să îl vadă pe 
autodidact atât de concentrat spre se împlini și îl ajută cu tot 
ce poate.

Un respect reciproc, ce ajută relația să fie.

Autodidact - Împlinit

Visul autodidactului, care se demonstrează că poate fi 
realizat, atunci când își dă voie și iese din orice condiționare 
a minții; în prima fază se uită cu smerenie, cu idolatrie, cu 
devoțiune la împlinit.

Vrea să stea în preajma Împlinitului, îl caută în fel și chip pe 
acesta și reușește cumva să se tot intersecteze cu acesta.

Autodidact - Apatic

Autodidact   - Victimă

Autodidact  - Fricos

Autodidact   - Sacrificiu

Autodidact   - Prețios

Autodidact  - Judecător

Autodidact- Perfecționist

Autodidact - Modest

Autodidact  - Învingător

Autodidact - Înțelept

Autodidact - Împlinit
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O relație minunată, în care ambele persoane se apreciază 
reciproc.

Un împlinit îl denumește pe autodidact «un căutător 
autentic» și își ia rolul de mentor în serios, în momentul în care 
apare autodidactul.

Autodidact - Apatic

Autodidact   - Victimă

Autodidact  - Fricos

Autodidact   - Sacrificiu

Autodidact   - Prețios

Autodidact  - Judecător

Autodidact- Perfecționist

Autodidact - Modest

Autodidact  - Învingător

Autodidact - Înțelept

Autodidact - Împlinit
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Și după cum spuneam mai devreme, arareori se întâmplă ca 
un copil să fie educat în acest tipar comportamental.

Cu toate acestea, atunci când se întâmplă, un autodidact 
alege inconștient un tipar de fricos, menit să îi susțină 
căutarea, pentru că amândoi practică această învățare 
continuă: unul de nevoie și celălalt pentru că vrea.

Iar relația ține mult, chiar pe viață, pentru că fricosul nu va 
rămâne în acest tipar comportamental, ci va accede în altul.

Un alt tipar comportamental, preferat al autodidactului, este 
perfecționistul, pe care îl alege tot din rolul de salvator.

Acest tipar comportamental 
este unul de trecere în viața 
noastră, nu este unul stabil, 
sau unul ce se formează 
datorită programării 
parentale.
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8.8 AUTODIDACT - CUM ÎȘI PROGRAMEAZĂ COPIII

Îl învață pe acesta cum să fie în plin proces de învățare mai 
tot timpul și undeva în jurul vârstei de 10 - 11 ani, va pune 
presiune pe copil.

O presiune care dispare relativ repede, pentru că aceasta se 
naște din frica de eșec avută de părinte, cu privire la propriul 
copil.

Dar este o frică pe care acesta a mai trăit-o, în trecut și știe 
cum să-i vină de hac.

Așa că presiunea exercitată de părinte va dispărea relativ 
repede.

Situația dată este valabilă în ambele cazuri: și ca mamă, și 
ca tată.

Cu toate acestea, este un tipar comportamental rar întâlnit 
si nu prea am avut ocazia să vedem astfel de exemple, 
dar este tiparul comportamental care va crește direct 
proporțional cu provocările vieții, la care suntem supuși toți.

Cu cât sunt mai mari aceste provocări, cu atât mai 
mult reușim să fim mai direcționați pe acest tipar 
comportamental.

Un autodidact, aproape de 
fiecare dată își va programa 
copilul să fie un autodidact, 
cu mici excepții, care pare că 
tocmai confirmă regula, în 
această situație.
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Am ajuns la primul tipar care nu are nevoie de o soluție, ci de 
a experimenta viața la adevărata sa capacitate.

Tocmai din acest motiv am scris că este vorba despre o 
călătorie, pentru că în asta se transformă viața noastră.

Așa că acele trăiri puternice, pe care le are autodidactul, sunt 
izvorâte din emoțiile netrăite, neexperimentate pentru multă 
vreme iar acum e rândul trăirii lor.

Adică să le lăsăm să fie, să stăm cu noi, în noi și să le trăim la 
intensitate maximă.

Emoțiile sunt trecătoare, așa că se vor duce la un moment 
dat, pentru că și acestea se vor consuma.

La început pare că doar din aceste emoții este viața 
autodidactului, dar încet-încet se vor așeza și va începe 
o viață conștientă, în care viața este în sfârșit văzută și 
celebrată.

Introspecția vine la pachet cu o dorință naturală de tăcere, 
care nu se poate manifesta la început datorită entuziasmului 
și exuberanței.

Dar cu o practică ce dezvoltă reziliența și o poziționare 
corectă față de emoții, autodidactul reușește să tacă o 
perioadă și chiar să se retragă pentru o înțelegere mai 
profundă.

Atunci când acest lucru nu se întâmplă, exuberanța și 
entuziasmul se tot manifestă până într-un punct în care 
sleiește corpul fizic de atât efort.

Doar că autodidactul nu simte și asta pentru că își oferă 
trăiri care secretă hormoni ai fericirii, ce îi oferă mai tot timpul 
entuziasm și exuberanță.

Practic de aici începe maturitatea emoțională, dar după ce 
trecem de exuberanță și entuziasm- care se vor estompa de 
la sine, la un moment dat.

Reziliența emoțională poate ajuta și asta presupune să 
lăsăm emoțiile să fie pur și simplu fără să le oprim, cum am 
face de obicei.

Asta ne va ajuta să le trăim fără a mai simți oboseala fizic, 
pentru că ea apare, după cum spuneam mai devreme.
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Iar oboseala fizică, observată și neobservată, nu ne oferă 
claritate, ci o stare de a face fără consistența necesară 
calității.

Spun asta pentru că în interiorul nostru se manifestă atracția 
pentru calitate, nicidecum pentru cantitate.

Și la început suntem prea prinși în a face și uităm de calitate, 
pentru că atunci când suntem prea exuberanți, nu putem să 
ne concentrăm prea mult timp pe un singur obiectiv.

Așa că începem cu o practică zilnică, pe care o propun ca 
exercițiu.

Călătoria de abia începe și drumul este bucurie clipă de 
clipă.
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8.10.1 Practica zilnică

Prima dată este necesar să ne construim o practică de zi cu 
zi, care să ne bucure și pe care să o facem de plăcere.

Ce presupune asta mai exact: o serie de obiceiuri zilnice, 
menite să ne dezvolte reziliența și să ne construiască viața pe 
care ne-o dorim.

Principiul este unul foarte simplu: zilnic să facem puțin, dar 
sigur, pentru ca obiceiurile pozitive să se instaleze.

Uite un exemplu:

Construiești o casă și în fiecare zi adaugi 5 cărămizi la casa 
ta în cele din urmă vei reuși să termini casa, chiar dacă asta 
presupune 5 ani în care zilnic adaugi cele cinci cărămizi.

Pentru a fi eficienți am împărțit fiecare activitate pe cele 
patru laturi ale comportamentului nostru, cărora eu le-am 
spus corpuri.

Mai exact, corpul fizic - ce va avea exerciții de întreținere și 
tonifiere.

Apoi corpul mental -  cel pe care este bine să îl antrenăm 
prin învățarea de lucruri noi și prin schimbări de perspectivă 
preluate din gândirea laterală.

Apoi corpul emoțional- cel căruia îi dezvoltăm inteligența 
emoțională pentru a putea să transceadă emoțiile într-o zi.

Și în cele din urmă, corpul spiritual - cel care ne oferă 
întreg potențialul, adică inteligența intuitivă, care este „net 
superioară ” inteligenței cognitive, dacă ne oferim armonia, 
iar asta presupune o stare de calm, de relaxare, ce îi dă voie 
armoniei să fie.

Armonia se află deja în noi și tot ce trebuie să facem este să 
o lăsăm să fie.

Probabil că nu ai experimentat asta încă, dar acolo vom 
ajunge dacă punem în aplicare această practică spirituală.

Ținând cont de situație, o să încep și eu odată cu tine și îți voi 
da un exemplu ușor de pus în practică, după care aș vrea să 
faci și tu ceva asemănător:

8.10.1 Practica zilnică

8.10.2 Lanțul lui Seinfeld

8.10. 3 Găsește limitele și 
extinde-le! 

8.10.4 Cultivă-ți reziliența!

8.10.5 Îmbrățișează energia 
emoțiilor tale!
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Corpul fizic:

Alergare 8 km săptămânal x 4 zile

Exerciții fizice x 3 zile

50 flotări 

50 genuflexiuni

50 abdomene

Corpul mental:

Învăț germană x 7 zile, 20 de minute/zi 

O lecție duolingo germană x 7 zile.

Corpul emoțional:

Intenție conștientă x 7 zile.

De spus dimineața.

Ex: astăzi sunt recunoștința, mâine sunt smerenie, poimâine 
sunt armonie, ș.a.m.d.

Corpul spiritual:

Respirație conștientă

2 x 15 minute x 7 zile;

Inspir pe nas timp de trei secunde și expir pe gură timp de 3 
secunde, cu gura întredeschisă, de așa natură încât să expir 
ca și când aș fluiera aerul din corp.

Acum e rândul tău și nu uita că e nevoie de ceva ușor și 
simplu de realizat la început, pentru că obiectivul este să 
construim obiceiuri pozitive.

8.10.1 Practica zilnică

8.10.2 Lanțul lui Seinfeld

8.10. 3 Găsește limitele și 
extinde-le! 

8.10.4 Cultivă-ți reziliența!

8.10.5 Îmbrățișează energia 
emoțiilor tale!
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8.10.2 Lanțul lui Seinfeld

Să repetăm practica zilnică, consecvent și să avem un 
calendar în care să încercuim ziua în care ne-am îndeplinit 
practica zilnică de așa natură, încât două zile în care ne-am 
realizat obiectivul să alcătuiască două cercuri legate între ele 
sub forma unor zale din lanț.

Să facem un lanț lung, lung, lung.

8.10. 3 Găsește limitele și extinde-le! 

În orice activitate susținută, există anumite limite. Inițial 
apare limita fizică (atunci când corpul îți dă primele semnale 
că nu mai poate), apoi limita mentală (când mintea îți 
transmite tot felul de gânduri, emoții și idei prin care să te 
facă să crezi că nu mai poți). 

Pentru că atunci când facem asta, ieșim din zona de confort 
și expansiunea acesteia ne urmează prin repetiții. 

De fiecare dată când se întâmplă acest lucru, accelerează 
chiar mai puternic și observă cum atunci când treci de aceste 
două limite, poți mai mult decât ți-ai fi putut închipui. Intri, 
la un moment dat, într-o nouă zonă de confort, mult mai 
extinsă decât cea de dinainte. 

Exemplu: 

Alerg 1 km, timp de câteva zile, iar astăzi decid să alerg 2 km. 
Când ajung la limita de 1 km, corpul meu simte deja că nu 
mai poate, la 1,5 km deja mintea încearcă să mă convingă că 
nu mai pot, dar dacă împing și această limită, voi observa că 
pot alerga acești 2 km propuși.

La fel pot proceda și când fac abdomene, flotări, yoga, dans. 
Simt prima limită, o depășesc și când apare cea de-a doua 
limită, pur și simplu mă îndârjesc mai departe fără să dau 
crezare minții. 

Acest obicei nu este valabil doar în cazul sporturilor 
practicate. Pot proceda la fel și în cazul scrisului, cititului și 
oriunde depistez aceste limite care încearcă să mă convingă 
că «nu mai pot».

Observă cum se extind limitele pe măsură ce le atingi! 
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8.10.4 Cultivă-ți reziliența!

Indiferent de recompensa pe care o ai în momentul în care 
faci anumite lucruri, observă și notează această recompensă 
și amână această recompensă pentru câteva ore. 

Ce simți atunci când faci acest lucru? 

Care sunt emoțiile care se declanșează și gândurile ce 
însoțesc aceste emoții? 

Uneori, chiar și atunci când suntem orientați spre evoluție, 
vrem ca lucrurile să se petreacă într-un ritm rapid, iar când 
asta nu se întâmplă, apar emoții joase, cărora nu știm cum să 
le răspundem. 

Vrei un corp zvelt, oferă-ți timp rezonabil pentru obținerea 
acestuia și fă zilnic munca necesară pentru ca acest lucru să 
se întâmple.

Cu toate că nu vezi rezultatele de la o zi la alta, celebrează 
perseverența și motivația ta, bucură-te de fiecare pas!

Amânarea recompensei ajută să construim răbdare și 
reziliență, întrucât rezultatul muncii noastre nu este imediat 
în cazul unui proiect de mare anvergură cum este dezvoltarea 
personală, schimbarea mentalității, construirea propriului 
comportament, etc.

Poți cultiva reziliență în momentul în care corpul fizic îți 
semnalează anumite necesități. Cum? Amână îndeplinirea 
acelor necesități!

Poți observa care este semnalul trimis de Ego, în momentul în 
care alegi această amânare? 

Exemplu: 

îmi este foame! Sunt obișnuit să mănânc la o anumită oră. 
Ce se întâmplă dacă amân ora mesei? Încep să mă agit, să 
mă precipit, să fiu reactiv. Aceste stări sunt venite din Ego, iar 
făcând asta, pot foarte ușor să-i observ apariția.

Simt nevoia să iau o pauză din ceea ce fac în acest moment 
(fie că sunt la lucru sau fac treburi casnice). Ce se întâmplă 
dacă amân pauza cu încă 2 ore? Aceeași stare, sau o stare 
similară ca în exemplul anterior mă va cuprinde. Cine îmi 
generează această stare? 
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Observă și notează-ți reacția care se declanșează când faci 
aceste lucruri! Ce simți? Ce gândești? 

8.10.5 Îmbrățișează energia emoțiilor tale!

Fiecare emoție vine însoțită de o anumită energie. Pe măsură 
ce începi să-ți accepți fiecare emoție în parte, vei sesiza 
tot mai des că această energie manifestă în câmpul tău 
energetic.

Simte frigul de care este însoțită frica.

Simte greutatea umerilor care vine cu  încrâncenarea și 
apăsare.

Simte apăsarea în piept care vine cu tristețea.

Și usturimea stomacală care vine cu nervozitatea, cu 
supărarea.

Lasă-te învăluit de aceste emoții și observă-le cu atenție!

Acesta este punctul în care poți accepta și îmbrățișa tot ce 
are fiecare emoție să te învețe, prin experimentarea activă și 
conștientă a energiei ei. 

Ferește-te din a respinge cu vehemență ariile pe care știința 
nu le-a abordat în cel mai mic detaliu până acum și rămâi 
deschis la evoluție,  indiferent de forma sub care se prezintă 
aceasta.

Uneori, prin îmbrățișarea acestei energii, a emoțiilor, ai să 
simți să reiei exercițiul de tăcere, alteori ai să simți  să te rupi 
complet de societate, iar recomandarea este să faci exact 
așa cum simți, întrucât și acest proces este tot parte din 
evoluție. 

Cultivă-ți în continuare recunoștințele zilnic, astfel încât să 
poți găsi motive de a fi recunoscător pentru fiecare emoție în 
parte, exact așa cum vine. 

Fă-ți lista de recunoștințe încă de dimineață și lasă ceea ce 
simți atunci când ești recunoscător să te inunde complet.

Fii recunoscător pentru fiecare emoție pe care ai abilitatea să 
o simți, chiar dacă nu o poți denumi, sau nu o înțelegi încă.
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