
1

3
MODUL 3 - FRICOS

“PERICOLUL ESTE 
PESTE TOT”
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3.1 FRICOS - PREZENTARE

• Se plânge de multe lucruri, 
în special de sănătate

• Își caută tot timpul scuze să 
procrastineze

• Trăiește ca să 
supraviețuiască, nu dorește 
să obțină mai mult de la viață

• Nu se simte confortabil 
când lucrurile devin sigure, 
așa că își creează tot 
timpul un pericol care să îl 
pândească

Un tipar aparte, care se evidențiază prin anxietatea trăită zi 
de zi, prin tot felul de extreme comportamentale.

Un tipar preluat de la o mamă speriată, îngrijorată și anxioasă, 
care nu îi dă voie persoanei să gândească liber, o limitează și 
o determină să se ascundă, să își mascheze comportamentul 
mai tot timpul.

Un alt tipar care are la bază convingerea că nu merită iubire.

Ce e diferit față de primele două tipare comportamentale?

Faptul că iubirea se obține doar când este înspăimântat și are 
nevoie de protecția mamei sau a tatălui.

Mai exact, când totul este sigur și nu există nicio problemă, 
fricosul poate oferi celorlalți iubire, atenție și validare.

Ceea ce presupune că fricosul în cadrul familiei este cel susținut 
mai tot timpul, cel ce face ca frica să fie mai mereu prezentă.

De ce face asta?

Pentru că modul în care funcționează îl duce invariabil la frică, 
la o stare de stres, de apăsare, de incertitudine, ș.a.m.d.

Chiar și atunci când este totul în regulă, fricosul își generează 
o situație în care riscă ceva tocmai pentru a genera o frică ce 
se lasă așteptată adesea, pentru că ea nu se concretizează la 
propriu.

Găsește probleme acolo unde nu sunt și o face cu o precizie 
matematică, încât rămâi uimit cu câtă ușurință face asta.

Etichetează oameni, concepte, idei și vede latura nepotrivită 
a acestora, observând un pericol inexistent în majoritatea 
cazurilor.

Lucrează cu persoane autoritare și imprevizibile tocmai pentru 
a-și îndeplini scenariul:  acela de a simți frică mai tot timpul.

Frica devine o stare permanentă, o stare ce se manifestă în 
absolut tot, iar atunci când nu există, o caută, o creează sau o 
construiește din nimic, pentru că frica este starea naturală a 
acestei persoane.

Caracteristic acestor persoane sunt mâinile și picioarele reci.

Simt frig la extremități pentru că frica resimțită direcționează 
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Sunt pesimiști de felul lor 
și văd în detaliu greșeala, 
pentru că au o relație specială 
cu tot ceea ce poate să 
declanșeze frică.

Frica de succes, frica de a trăi, 
frica de moarte, frica de a nu 
fi îndeajuns de bun, frica de a 
fi criticat, frica de a fi certat, 
frica de pedeapsa, frica de 
conflict, frica de judecată, 
frica de frică, ș.a.m.d.

are frică

sângele spre mușchii principali, cei folosiți la reacția de “lupta 
sau fugi”, declanșată de sistemul limbic.

O persoană anxioasă va căuta tot timpul să reașeze frica în 
fel și chip, de așa natură încât uneori, tot ceea ce rămâne din 
discuția cu o astfel de persoană, este o stare de incertitudine, 
de nesiguranță sau senzația de „nimic nu este bine”, dar fără 
a identifica de unde provine această senzație.
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3.2 FRICOS - CAUZĂ

Specific acestui tipar 
comportamental: nu își poate 
observa comportamentul, 
pentru că frica este starea 
naturală și ori de câte ori 
intensitatea fricii crește, 
acesta fuge de ceea ce 
regăsește în interiorul lui și nu 
își dă voie să continue.

După cum spuneam mai devreme, fricosul moștenește acest 
tipar comportamental de la mama sa, preluat timpuriu, din 
burta mamei, prin intermediul unui tipar emoțional.

O criză de anxietate a mamei în perioada când copilul era în 
burta acesteia, sau o viață trăită la extremă, riscant, în care 
pericolul era aproape mai tot timpul.

Mediul în care a trăit mama în perioada cât a fost însărcinată, 
va explica foarte multe unui copil care își dorește să afle de ce 
are acest tipar comportamental.

O discuție deschisă cu mama despre acea perioadă, va 
clarifica foarte multe aspecte, dacă această discuție mai este 
încă posibilă.

De obicei, dacă mama a fost într-o stare de anxietate 
pronunțată, amintirile nu sunt prezente pentru că mintea 
noastră are capacitatea de a șterge sau a modifica amintirile 
ce produc frică, rușine sau vinovăție.

Cu toate acestea, am putea să înțelegem această programare 
dacă ne întrebăm mama despre perioada când am fost în 
burta ei, reconstruind din micile frânturi pe care le vom primi 
ca informații, starea emoțională a mamei noastre.

Tiparul emoțional preluat, a fost perceput ca stare naturală 
și astfel orice emoție și stare care are legătură cu frica, este 
percepută ca normală și de cele mai multe ori nu reacționăm 
la normalitate pentru că nu avem de ce, din moment ce 
reprezintă starea noastră de zi cu zi.
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3.3 FRICOS - TIPAR EMOȚIONAL

Frica este arhiprezentă, 
generând tot felul de 
exprimări nepotrivite ale 
comportamentului.

În situația dată, frica este emoția de acasă, simțită într-o doză 
suportabilă, care oarecum poate fi ținută sub control.

Emoții trăite adesea de fricos: frică, anxietate, teamă, 
îngrijorare, nerăbdare, nepăsare, curaj, negare, lăcomie.

Cu toate că ultimele emoții nu par a fi prezente în această 
zonă, se întâmplă ca fricosul să își dorească adesea lucruri la 
care nu prea reușește să ajungă și de aici apare lăcomia atunci 
când în sfârșit reușește să își îndeplinească dorințele.

Practic, este vorba de frica de a pierde - pentru că tot despre 
frică este vorba.

Aceste emoții țin fricosul în zona de confort mult prea mult și 
dacă e să ne uităm la aceasta, este cea mai „mică, restrânsă, 
limitată” zonă de confort, a tuturor tiparelor.

Sistemul imunitar nu funcționează la capacitate maximă, 
datorită stării de anxietate mai mereu prezentă și cel mai 
mare pericol apare tocmai din această zonă.
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3.4 FRICOS - CUM SE MANIFESTĂ 

Frica se regăsește în absolut 
tot ceea ce face fricosul și 
paradoxul este că în același 
timp caută să o ascundă ceea 
ce presupune că modul în care 
se va manifesta, este unul 
surpinzător și imprevizibil 
adesea.

Cel mai adesea, fricile sunt ascunse vederii; de exemplu: îmbracă 
rolul de Gică contra, sunt negativiști, au atitudine distructivă, 
inventează scuze pentru a nu trebui să își asume propriul 
comportament, se plâng de oameni sau de situații, ș.a.m.d. 
 
O astfel de persoană este preocupată cu a găsi scuze 
pentru propriul comportament, fără să aloce absolut deloc 
timp „tratării propriei frici”, fiind  din păcate cei ce trag în 
jos un partener de viață, o organizație sau colectivul de 
la locul de muncă, pentru că se urcă pe energia celorlalți. 
 
Au un mod subtil de a se poziționa, de așa natură 
încât persoanele puternice să aibă cumva nevoie de ei. 
 
Astfel , ajung în preajma unor astfel de persoane ce sunt lideri 
și cumva se aciuează în jurul acestora ieșind foarte greu de 
„sub tutela” lor.

În mintea fricosului totul se rezumă la a scăpa de aceste frici, 
dar în esență fricosul nu vrea să scape de ele pentru că inclusiv 
față de el are o scuză pentru care nu trebuie să facă mai mult.

Este o persoană neasumată lipsită de motivație intrinsecă 
și scuza cum că are diverse probleme o transformă într-o 
persoană ce stă pe loc mai tot timpul, procrastinează zi de zi 
fără să schimbe mai nimic.

Ambiția unui fricos care nu ajunge la o criză de viață este o 
viață cu toate cele necesare și cam atât pentru că orice ar 
întreprinde ar presupune ieșirea din zona de confort, adică să 
își înfrunte frica.

De obicei o persoană fricoasă va găsi un partener asumat, 
curajos, implicat și dornic de a face lucruri în viață tocmai 
pentru a nu fi necesar să faca fricosul.

Și în felul acesta fricosul are mici acte de curaj.

Se va urca cu energia pe celălalt și va face tot posibilul să 
îi coordoneze viața cu toate că fricile sunt cele ce trec la 
manipulare, nici măcar acest comportament nu și-l asumă.

Bărbații cu acest tipar, nu reușesc să se maturizeze emoțional. 
Pur și simplu, o fac doar atunci când apare o criză severă de 
viață, care se concretizează printr-o situație ce ține de sănătate. 
 
Dar datorită tiparului, nici această criză nu și-o 
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generează cum e cazul la celelalte tipare, ci apare 
datorită dependenței de ceilalți mai degrabă. 
 
Practic rămân în aceași poveste mai tot timpul și 
propriul sistem de apărare este cel ce le generează 
scuze de cele mai multe ori și chiar dacă au cum să își 
înțeleagă mintea,  nu o vor face ci vor găsi un cusur în 
toată povestea pentru a fugi și a nu ieși din acest tipar. 
 
În schimb, femeile cu un astfel de tipar reușesc să se 
plângă mai mult și astfel să găsească persoane care 
să le susțină, însă dincolo de această goană după 
susținere, fricoasa va ajunge mai repede la ipohondrie. 
 
A se plânge de sănătate și de anumite dureri, este o obișnuință 
la o astfel de persoană.

Un tipar care se manifestă foarte ciudat și foarte bine ascuns, 
sistemul de apărare a unei astfel de persoane fiind cel care 
determină parcursul acesteia.

Cu toate că o criză de viață ne resetează așezându-ne în 
fața vieții, oferindu-ne oportunitatea de a o lua de la zero, 
o persoană fricoasă nu va fi capabilă să profite de o astfel 
de oportunitate de fiecare dată, ci doar atunci când criza de 
viață este îndeajuns de severă.

Mai tot timpul în umbra unor oameni puternici, fricosul/
fricoasa deși se va bucura de puterea pe care o va dobândi 
reprezentând autoritatea acestora, va simți invidie și va fi 
capabilă de mici răutăți, uneori.

Când se simte prea sigur(ă) pe poziția pe care o are, face 
câte o prostie, de exemplu generează un conflict cu o 
persoană puternică pentru a simți frica ce îi lipsește din nou. 
 
Fricosul își trăiește dependența mai tot timpul și aleargă 
după acele situații care îi generează frică, tocmai pentru a-și 
hrăni această dependență ce reprezintă normalitate. 
 
Recompensa fricosului este atunci când are curaj în doze 
mici, niciodată în doze mari și se exprimă prin aceste mici 
acte de a atenta la poziția liderului, prin a se repoziționa față 
de parteneră, un conflict cu cei nedrepți, ș.a.m.d. 
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Curajul apare doar în prezența fricii și exprimarea acestei 
emoții, stări, trăiri,  precum este curajul,  îi oferă  recompensa 
majoră - chiar dacă este vorba de a înfrunta o persoană 
puternică sau atunci când își exprimă un punct de vedere în 
fața multor persoane. 
 
O altă recompensă a fricosului/fricoasei este atunci când îi 
enervează pe cei ce reprezintă autoritatea în ochii lor, cu câte 
o mică răutate. 
 
Invidia, reprimarea și uneori o ușoară agresivitate, sub forma 
unor remarci mai acide, reprezintă sensul acestor oameni cu 
un astfel de tipar comportamental din păcate. 
 
Fricosul cere să fie văzut prin exprimarea acestor frici și 
indirect cere protecție și susținere din partea celorlalți. 
 
Acesta este un mod simplu și eficient de a manipula pentru 
că asta atrage oameni ce vor să ofere protecție și să își 
exprime puterea pe care fricosul o admiră și o încurajează 
pentru a stimula relația dintre ei. 
 
Mai tot timpul fricosul strigă după atenție și dacă în acest 
caz, frica este starea care îi determină nevoia de protecție, în 
același timp această protecție oferă și validarea și iubirea pe 
care o caută încă din copilărie (fricosul). 
 
Doar că fricile trăite și nevoia de a fi susținut, sunt în esență 
același strigăt după iubire și atenție. 
 
Nevoia principală a copilului ignorat și prins în fricile unei 
mame ce nu își înțelegea viața și haosul în care se află la 
momentul crizei existențiale. 
 
Un alt aspect caracteristic fricosului este acela de a 
idolatriza alte persoane și în special acei oameni care nu au 
încredere în ei și care au realizat diverse lucruri în viața lor. 
 
Această idolatrizare este dusă la extremă, o extremă ce 
setează poziționarea fricosului într-o inferioritate invizibilă 
pentru el, din păcate. 
Idolatrizarea celorlalți se datorează golului din ei, dacă ei nu 
au încredere în ei, vor idolatriza persoanele cu încredere în 
propria persoană, pentru că aceștia au învățat cum să aibă 
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încredere în ei, dacă ei nu au bani, vor idolatriza persoanele 
cu bani pentru că au avut curajul să îi facă și să se expună, 
dacă nu au relații, vor idolatriza persoanele cu relații pentru 
că au știut cum să și le facă,  ș.a.m.d.

 
 

Extreme ale acestui 
comportament: 
Un comportament agresiv și 
certăreț tocmai cu persoanele 
care îl/o susțin, tocmai 
pentru a ajunge din nou la 
nesiguranță, adică să simtă 
din nou frica. 
Ipohondrie, boli cronice, în 
partea a doua a vieții.
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În primul rând, am spus mai sus de ipohondrie și asta datorită 
emoțiilor cu o vibrație joasă care ne afectează sistemul imunitar. 
 
Dar este ca picatura chinezească , încet , încet generează 
efecte în corpul fizic al fricosului și acestea duc la boli ce sunt 
închipuite cel mai adesea în prima fază .

Și relația cu partenera are de suferit, pentru că fricosul va 
căuta o parteneră care își asumă comportamentul și cu toate 
că nu va părea la început, aceasta nu îl va respecta pe fricos, 
din contră , va căuta să îi direcționeze comportamentul în 
diferite direcții înțelegând repede că trebuie să îi stimuleze 
adesea curajul.

Asta va funcționa până într-un punct în care fricosul nu va mai 
încerca și de acolo începe o ruptură,  care de cele mai multe ori 
duce la o semi criză de viață .

În cazul unei fricoase, partenerul este un bărbat asumat 
și cu toate acestea,  fricoasa va reuși să îi strunească 
comportamentul în direcția dorită .

De câte ori un bărbat va încerca să încerce ceva nou, se va 
isca un adevărat cutremur în relație și bărbatul va ceda în 
fața fricoasei,  pentru că presiunea este incredibil de mare din 
partea acesteia. 

Un alt detaliu important în această relație, este că fricoasa 
nu va încerca să iasă din relație, cu toate că este nefericită 
adesea pentru că nu are curajul necesar.

 
Dacă totuși o face, se datorează unui motiv semnificativ ce 
generează ruptura între parteneri.

Aș mai menționa că fricoasa este dependentă de ceea ce 
cred ceilalți despre propria persoană, pentru că frica pe care 
o ascunde mai tot timpul îi construiește abilitatea de a-și 
construi o „imagine publică” favorabilă .

Datorită acestei imagini,  fricosul se confundă adesea cu 
tiparul judecătorului ce va urma puțin mai târziu .

În ceea ce privește relațiile sociale,  acestea sunt de cele mai 
multe ori bune datorită acestei imagini construite, dar cu toate 
acestea, ele sunt de suprafață si nicidecum reale.

Fricosul nu poate să se apropie de nimeni datorită fricii de a 



DESIGN COMPORTAMENTAL FLORIN ALEXANDRU 14

3
FRICOS

3.5FRICOS - CUM NE INFLUENȚEAZĂ  

fi părăsit(ă), trădat, nedreptățit și tocmai acesta este motivul 
pentru care nu construiește relații apropiate cu ceilalți .

Un detaliu semnificativ la acest tipar comportamental este 
frica de singurătate ce se manifestă destul de puternic și cu 
toate că este una dintre fricile evidente, foarte puține persoane 
reușesc să și-o recunoască .

Un prim pas în observarea acestui tipar este observarea acestei 
frici de singurătate arhiprezente la fricos și recunoașterea ei 
cu toate că frica de singurătate se construiește din alte frici, 
mai puțin observabile,  cum ar fi frica de a nu fi îndeajuns de 
bun, frica de abandon sau frica de respingere.
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3.6 FRICOS - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE
Fricos - Apatic

Apaticul are abilitatea de a vedea slăbiciunea fricosului și de 
câte ori are nevoie de acesta, îi scoate slăbiciunea în față,  din 
perspectiva unui apărător și susținător al fricosului, dar în asta 
se ascunde o ipocrizie, pentru că apaticul nu se poate susține 
pe el însuși, așa că totul este de fațadă.

Fricosul se simte dezamăgit și din când în când are o ieșire 
nervoasă la adresa apaticului, certându-l și generând curajul 
ce îi dă recompensa de a continua relația.

Cu toate acestea, este o relație ce se desfășoară strict de 
fațadă și interacționează doar la nevoie, nicidecum cu bucurie.

Fricos - Victimă 

O relație specială ce nu se concretizează, ci doar  își plâng de 
milă unul altuia, însă fără niciun rost.

Cu toate acestea, uneori fricosul reușește să se împuternicească 
în fața victimei, dar asta se întâmplă pentru scurtă vreme.

În schimb, când este vorba de probleme și în mod special cele 
de sănătate,  se înțeleg de minune și asta începând discuția 
de pe prispa casei din sat, până în corporate, în pauză ,acolo 
unde își spun ofurile.

Fricosul și victima,  concureaza ca cei mai buni clienți la 
farmacie și adesea se laudă cu o relație specială pe care o au 
cu farmacista cartierului sau cu doctorul din comunitate.

Din păcate sistemul imunitar ineficient datorită emoțiilor 
trăite îi apropie într-un mod special,  după cum spuneam mai 
devreme și tot acesta îi face să fie împreună când suferă .

O relație interesantă.

Fricos - Sacrificiu

Tiparul de sacrificiu il susține pe fricos și caută mai tot timpul 
să îi stârnească curajul, doar că reacția mult prea rară a 
fricosului de a reacționa îl face pe cel ce se sacrifică să stea în 
preajma fricosului doar când acesta are nevoie.

Se înțeleg bine, dar nu ca parteneri de viață, ci ca prieteni ce 

Fricos- Apatic

Fricos - Victimă 

Fricos - Sacrificiu

Fricos  - Prețios

Fricos - Judecător

Fricos - Perfecționist

Fricos - Autodidact

Fricos - Modest

Fricos - Învingător

Fricos - Înțelept

Fricos - Împlinit
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se susțin pentru că și fricosul găsește puterea să îl susțină pe 
cel ce se sacrifică.

Ajung uneori în relație și cu toate că simt că nu se vor 
înțelege bine, se străduiesc să rămână în relație și tocmai 
relația de prietenie le oferă acel dram de speranță de care au 
nevoie- tiparul de sacrificiu pentru a continua să se sacrifice 
și fricosul pentru a simți curajul atât de necesar uneori.

Fricos - Prețios 

Un tipar în care fricosul devine victima prețiosului și adesea 
apar situații în care prețiosul se laudă cu acest aspect.

Fricosul vrea să vorbească și să clarifice diferite aspecte,  
doar pentru a își susține  o poziție de la egal la egal, dar 
prețiosul manipulează și îi simte acestuia slăbiciunea și în 
felul acesta va limita fricosul.

Parcă este întotdeauna cu un pas în fața fricosului și asta 
delimitează foarte clar cine este partenerul alfa.

Un partener alfa ce nu îi dă voie fricosului să se exprime și pe 
care îl reduce adesea la tăcere indiferent de dorința acestuia 
de a se exprima, de a face, de a se poziționa corect în relație .

O relație ce se manifestă adesea tocmai pentru faptul că 
fiecare susține perfect tiparul celuilalt.

Fricos - Judecător 

Fricosul înțelege judecătorul și o face din zona în care și el 
judecă adesea și când ei doi se întâlnesc, au o apropiere 
specială ce se manifestă simplu și direct.

În același timp, judecătorul îi susține tiparul fricosului pentru 
că îl judecă pe acesta și fricosul știe asta. 

Judecătorul profită și se erijeaza în postura de șef al 
fricosului adesea, doar prin modul în care se poziționează 
față de ceilalți, adesea reușește să îi genereze tot felul de frici 
fricosului și va râde în gura mare în gașcă,  tocmai pentru a-și 
lua poziția de lider pe care judecătorul consideră că o merită .

Fricos- Apatic

Fricos - Victimă 

Fricos - Sacrificiu

Fricos  - Prețios

Fricos - Judecător

Fricos - Perfecționist

Fricos - Autodidact

Fricos - Modest

Fricos - Învingător

Fricos - Înțelept

Fricos - Împlinit
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Fricosul susține aceasta poziționare a judecătorului 
inconștient și îi conferă și credit tocmai pentru faptul că 
adesea îi generează frica de a îl expune în cadrul grupului.

Fricos - Perfecționist

O relație ce se bazează pe procrastinare și lipsa a asumării 
ce cumva construiește o prietenie ce duce mai departe și la 
relație, pentru că perfecționistul îi arată fricosului cum să nu 
își asume comportamentul dintr-o zona în care totuși face 
ceva, adică încearcă la nesfârșit.

Iar fricosul se bucură că există oameni care sunt la fel ca ei și 
totuși, procrastineaza.

Lipsa acțiunii și a rezultatelor generează frustrare în 
perfecționist, pe când în fricos generează doar o alta scuză 
și acesta se bucură că are aceste scuze, pe care le preia de la 
perfecționist .

Fricosul îl admiră pe perfecționist și îsi declară sus și tare 
admirația pentru acesta și chiar îi găsește scuze atunci când 
sunt puse în discuție realizările perfecționistului.

Două tipare ce se înțeleg de minune.

Fricos - Autodidact

Rolul pe care și-l asumă autodidactul,  este acela de 
susținător și protector al fricosului, un rol pe care fricosul îl 
caută.

Iar autodidactul, din postura lui, cade în capcana întinsă de 
fricos și își asumă rolul de susținător, doar că el face asta 
din postura nouă, găsită de curând și cum nu este sigur de 
drumul pe care l-a luat, ajunge repede să renunțe la acest rol,  
de a susține, pentru că are momente când poate să o facă și 
momente când nu are cum să o facă.

Autodidactul este cel care a învățat cum să își înfrunte frica 
și adesea, din rolul de susținător cade în rolul de a-l învața pe 
fricos cum să își înfrunte fricile și desigur că acesta nu are de 
gând să o facă .

Fricos- Apatic

Fricos - Victimă 

Fricos - Sacrificiu

Fricos  - Prețios

Fricos - Judecător

Fricos - Perfecționist

Fricos - Autodidact

Fricos - Modest

Fricos - Învingător

Fricos - Înțelept

Fricos - Împlinit
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Fricos- Apatic

Fricos - Victimă

Fricos - Sacrificiu

Fricos  - Prețios

Fricos - Judecător

Fricos - Perfecționist

Fricos - Autodidact

Fricos - Modest

Fricos - Învingător

Fricos - Înțelept

Fricos - Împlinit

Autodidactul face eforturi în a se poziționa într-un mod sau 
altul,  cu intenția de a ajuta, doar că nu este în faza în care 
să susțină o alta persoană,  pentru că el se află în faza în 
care de abia se susține pe el însuși, datorită acestor valuri de 
încredere pe de-o parte și de neîncredere. 

Fricosul în schimb, pare că nu are reacție și vrea să vadă ce 
face autodidactul pentru că el cauta susținere și uneori cade 
în capcana de a avea așteptări de la autodidact, dar în cele 
din urmă sfârșește prin a aștepta și știe cum să facă pentru 
că așteptarea coincide cu procrastinarea,  ceea ce fricosul 
știe să facă .

Fricos -  Modest

Ca și în cazul victimei, fricosul stă în preajma modestului și 
îl caută pe acesta din mai multe perspective:  pe de o parte 
să îl sprijine, ceea ce se și întâmplă, pe cealaltă parte să își 
susțină scenariul de viață în care să atace poziția modestului 
din când în când, pentru a simți frica din nou.

Modestul îl acceptă pe fricos în preajma lui și îi oferă această 
susținere cu drag, dar îl va și folosi pe aceasta atunci când 
va avea nevoie de fricos pentru a arăta celorlalți cât de bun 
este, sau atunci când dorește să împrăștie o realizare de-a 
lui.

Un schimb avantajos la prima vedere, dar în spate, fiecare își 
susține tiparul comportamental, ceea ce nu este tocmai bine.

Fricos - Învingător 

Fricosul are un mod special de a idolatriza oamenii și când o 
face, se poziționează în inferioritate, pentru că sunt surprinși 
că ceilalți îi văd.

Preferatul fricosului în idolatrizare este tocmai învingătorul și 
de câte ori are ocazia, fricosul idolatrizează orice învingător 
ce îi iese în cale.

Adesea îl pune în încurcătură pe învingător prin idolatrizarea 
altui invingator și profită adesea de această schemă, pentru 
că asta este genul de relație care se lasă cu victorii repetate 
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ale învingătorului și cu frustrări repetate ale fricosului.

Unele victorii sunt repurtate și în confruntare directă, atunci 
când apare această oportunitate, amândoi își asumă acest 
conflict ce se termină de fiecare dată în același mod și din 
păcate, cel șifonat și învins, iese fricosul.

Asta nu îl supără neapărat, ci din contră simte că a repurtat 
o victorie, pentru că el a fost primul ce a atentat la poziția 
învingătorului și ține minte doar aceste episoade care îl 
poziționează în propria imagine ca un învingător, rol ce 
îi oferă recompensa necesară pentru a rămâne în acest 
scenariu de fricos.

Fricos - Înțelept 

Avem din nou de a face cu idolatrizare din partea fricosului, 
doar că de data aceasta, idolatrizarea se manifestă cu un soi 
de uimire ce setează un cadru special în care fricosul se lăsa 
vrăjit de personalitatea înțeleptului și cu înțeleptul făcând 
eforturi în a rămâne integru.

Înțeleptul se bucură de atenția fricosului și îl încurajează pe 
aceasta să își descopere înțelepciunea ce se află în el.

Fricosul pare că îl ascultă și face asta cât timp se află în 
preajma înțeleptului, apoi uită și nu vrea să renunțe la 
recompensa de a simți din nou frica, asta făcându-l să revină 
în propriul scenariu, cu toate că în preajma înțeleptului 
fricosul pare că va ieși din propriul scenariu.

Dar totul revine la normal și aproape că se uită interacțiunea 
și implicarea fricosului, atunci când se află în preajma 
înțeleptului.

O alta iluzie din care fricosul reușește să iasă repede.

Fricos - Împlinit 

Un tipar pe care îl respectă din cale afară și de asemenea îl 
idolatrizează, doar că în cazul împlinitului, fricosul nu pune 
absolut nimic sub semnul întrebării, ceea ce îl determină pe 

Fricos- Apatic

Fricos - Victimă 

Fricos - Sacrificiu

Fricos  - Prețios

Fricos - Judecător

Fricos - Perfecționist

Fricos - Autodidact

Fricos - Modest

Fricos - Învingător

Fricos - Înțelept

Fricos - Împlinit
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acesta să îl urmeze indiferent de locul în care va trebui să 
meargă fricosul.

O va face orbește și asta se va întâmpla pur și simplu fără 
niciun efort, pentru că împlinitul nu va cere așa ceva, pentru 
că nu știe cum să facă asta.

El doar manifestă propriul comportament și asta se întâmplă 
de la sine.

Preferă judecătorul pentru că îi susține tiparul 

Fricos- Apatic

Fricos - Victimă 

Fricos - Sacrificiu

Fricos  - Prețios

Fricos - Judecător

Fricos - Perfecționist

Fricos - Autodidact

Fricos - Modest

Fricos - Învingător

Fricos - Înțelept

Fricos - Împlinit
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Fricosul,  inconștient, va 
încerca să fie într-o relație cu 
un judecător.

Celălalt tipar preferat de 
fricos, este Perfecționistul,

comportamental și îl ajută pe fricos să aibă acele ieșiri ce 
mimează bravura, ceea ce pentru fricos este esența tiparului:  
micile ieșiri în care are curaj.

Aceste mici ieșiri se transformă în mari victorii, care adesea 
vor fi povestite celorlalți ca victorii răsunătoare.

O relație care se va lăsa cu multă suferință și cu o lipsă acută 
de onestitate a amândurora.

Din pacate, niciunul nu vrea să își vadă tiparul 
comportamental,  care se manifestă cât se poate de clar și 
asta îi va ține într-o poveste nefericită, cu repercursiuni mai 
grave totuși asupra fricosului.

Celălalt tipar preferat de fricos, este Perfecționistul, pentru că 
se înțeleg de minune la procrastinare și la amânarea lucrului 
pentru veșnica “a doua zi”.

În esență, este vorba de aceasta lipsă de asumare a 
propriului comportament și cumva se înțeleg de minune 
amândoi și cu toate că nu pare, ei formează o echipă, acolo 
unde este cazul -  de exemplu la locul de muncă, unde se 
poate înfiripa o idilă între ei, de scurtă durată .

Perfecționistul se simte înțeles, mai ales acolo unde este 
o perfecționistă și un fricos, pentru că tiparul de fricos 
se ascunde la vedere,  după cum spuneam la începutul 
prezentării acestui tipar comportamental.

Cu toate acestea, relația dintre ei nu va ține foarte mult 
pentru că fiecare o să înceapă să își arate și părțile mai 
nepotrivite și acestea vor genera un val de reproșuri, care se 
vor solda la un moment dat, cu finalul relației .

Un fricos le va arăta copiilor cum să fie fricoși, din păcate 
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pentru că așa se formează tiparul încă din burta mamei și 
pe mai departe,  se manifestă cu tot felul de frici și o super 
protecție încă din copilarie.

“Ai grija! “este cea mai folosită expresie, iar copilul percepe că 
orice ar face, este periculos.

Încet, încet, zona de confort este din ce în ce mai restrânsă 
și mai limitată, datorită faptului că proiecțiile ce declanșează 
frica sunt din ce în ce mai consistente și mai limitative.

Fie că e vorba de parcul în care se joacă, de copiii cu care se 
joacă, de jucăriile cu care se joacă, de grădiniță, de locul în 
care se joacă, de educatoare, ș.a.m.d .

Mama este din cale afară de protectoare și de câte ori încearcă 
să îl îmbărbăteze , o face doar stimulându-i curajul de scurtă 
durată- mai exact, îi stimulează doar ambiția și nimic altceva.

O ambiție ce urcă și coboară rapid de fiecare dată și parcă 
de fiecare dată mai rapid, ceea ce presupune că aceste mici 
puseuri de ambiție vor reprezenta micile puseuri de curaj,  
manifestate mai târziu în viața de adult.

Un fricos îi arată propriului copil cum să nu își asume viața, din 
păcate și asta îi va da de furcă copilului și îl va face pe acesta 
să fie furios,  o bună bucată din timp,  pe părinți .

Ceea ce va genera o relație specială presărată cu mici conflicte, 
cu victimizare și cu dramă, uneori fie din partea mamei cu 
acest tipar, fie din partea copilului.

Ce presupune mai exact asta?

“Ai grija! “este cea mai 
folosită expresie a fricosului
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Cu toate că pare aproape 
incredibil, soluția simplă, este 
tocmai acceptarea fricii.

Frica va dispărea odată cu 
problema rezolvată, ceea ce 
coincide cu evoluție .

Iar asta ne va determina să 
accelerăm rezolvarea tuturor 
fricilor pe care le avem.

Atunci când simțim o frică , noi încercăm să o anulăm, să o 
reprimăm, să o învingem, ceea ce declanșează un conflict în 
noi și o luptă surdă, pe care o câștigăm doar când îi acordăm 
atenție acestei frici, dar nu putem face asta la nesfârșit și 
atunci când nu mai suntem concentrați pe frică, frica revine 
mai puternică și ne lovește când ne așteptăm mai puțin .

Și aceste frici tot revin, ceea ce înseamnă că atunci când 
ne luptăm contra lor, le împuternicim și le facem să fie mai 
puternice, pentru că ele revine ori de cate ori le reprimăm și le 
ascundem de noi înșine.

Iar reacția naturală a corpului, este să respingă frica inconștient 
și să fugă în partea opusă, ceea ce ne frustrează,  revenind 
apoi asupra ei, iar asta presupune tocmai aceasta ambiție, 
adică o concentrare asupra fricii preț de câteva momente, cât 
timp îi acordăm atenția noastră.

Soluția este tocmai să o acceptam încă de când vine prima 
dată, să o lăsăm să vină și să nu mai fugim de ea, ci să stăm în 
frică și să ne uităm la ea.

Să o acceptăm și să ne obișnuim cu frica, pentru că frica este 
modul simplu și eficient a minții de a ne ține în viață, așa că frica 
nu va dispărea niciodată dacă o reprimăm, asta presupunând 
doar să o ascundem de noi și nu va dispărea niciodată dacă o 
anulăm printr-un act de curaj de scurtă durată, pentru că ea va 
reveni mai puternică, ci va dispărea doar după ce o acceptăm 
și vedem ce dar minunat se ascunde în frică .

Dar acest cadou îl putem observa doar după ce lăsăm frica să 
se manifeste.

Doar prima dată este greu să stam în frică, apoi este foarte 
simplu să stăm în ea și ne învățăm cu frica și o vom accepta,  
pentru că este a noastră și a apărut din ceea ce suntem noi.

3.10.1 Celebrarea curajului zilnic
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- Generează-ți frica (inițial cea mai mică frică, ulterior poți 
crește progresiv; acordă-ți timp și celebrează curajul imaginar 
de a depăși frica)– generează-ți imaginar o frică, intrând în 
ea din starea normală relaxată, în care nu ai nicio  problemă. 
Apoi găsește-ți soluția fricii imaginându-ți cum ai putea ieși 
din situația critică pe care ți-ai imaginat-o. Revino în prezent 
prin respirație conștientă, prin întrebări ca: „Unde sunt acum?”,  
„Ce fac acum?”. Conștientizează că acum nu există nicio 
amenințare în preajma ta după descoperirea fricii ascunse în 
spatele rutinei și a obiceiurilor zilnice.

3.10.2 Exercițiile MOVE plus la observare

Observă frica din spate. Identificarea fricii și descompunerea 
acesteia prin cele 5 seturi de întrebări „de ce?”

Exemplu: 

Îmi este frica de întuneric. 

Sunt acasă, în plina zi, închid ochii și îmi imaginez cum ar fi 
acum să fie bezna în jurul meu. 

Încerc să caut obiectele pe ale caror locuri le cunosc în casă, 
dar fac asta mental, fără să mă deplasez, doar îmi închipui 
aceasta căutare. 

Fac câte un pas pe rând știind că soluția este să aprind 
lumina, iar pentru asta va trebui să ajung la întrerupător, mai 
întâi. 

Mă cuprinde frica, dar îmi fac curajul de a mai face un pas și 
înca unul, până ajung la întrerupător. Am ajuns! Pot aprinde 
lumina, daca mi-am generat o frică foarte puternică, sau pot 
sta mental cu mâna pe întrerupător, să analizez frica mea. 

Este o frică reală? Este una fictivă?

De ce îmi este frica de întuneric?

Deoarece îmi este frică de ceea ce nu văd...

De ce îmi este frică de ceea ce nu văd?

Deoarece îmi este frică de pericolul din spatele a ceea ce nu 
văd ...

De ce consider că este un pericol în spatele a ceea ce nu văd?

3.10.1 Celebrarea curajului 
zilnic

3.10.2 Exercițiile MOVE plus la 
observare

3.10.3 Enumerarea 
binecuvântărilor / 
recunoștințelor
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Deoarece mi-a fost implementată de către părinți această 
credință...

De ce mi-a fost implementată aceasta credință?

Deoarece m-au învățat că viața este periculoasă, că oamenii 
sunt periculoși, că poate exista pericol în orice, cu atât mai 
mult în necunoscut.

De ce?

Pentru că așa au învățat și ei la rândul lor să trăiască, de la 
generațiile anterioare!

Concluzionez din aceste răspunsuri la întrebări, că îmi este 
de fapt, frică să trăiesc.Totuși trăiesc zilnic, deci am curajul 
sa-mi înfrunt frica, iar asta merită celebrat! Bucură-te și 
celebrează-ți curajul de care dai dovadă. Celebrează curajul 
după descoperirea fricii ascunse în spatele rutinei și obiceiurilor 
zilnice. (Pentru înfruntarea fiecărei frici este nevoie de curaj, 
chiar și pentru cele mici, așa că observă curajul tău zilnic de a 
face multe lucruri,  în ciuda fricii care apare în fundal).

3.10.3 Enumerarea binecuvântărilor / recunoștințelor

În fiecare zi, de dimineață îți scrii pe carnețel sau pe telefon,  o 
listă cu 7 motive pentru care ești recunoscător. 

3.10.1 Celebrarea curajului 
zilnic

3.10.2 Exercițiile MOVE plus la 
observare

3.10.3 Enumerarea 
binecuvântărilor / 
recunoștințelor
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