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10.1 ÎNVINGĂTOR - PREZENTARE

• Crede într-o lume idealistă 
și e capabil să muncească 
oricât ca să o aducă la 
realitate

• Nu există „nu pot” sau „nu 
se poate”

• Dorește să învingă și să îi 
ajute pe ceilalți să devină 
învingători

• Crede în potențialul 
fiecăruia și îi ajută să îl 
împlinească

Un tipar care spune foarte multe, prin numele ales.

Un tipar care are o sete permanentă de succes, de a învinge, 
de a reuși în orice întreprinde.

Este extrem de competitiv și aproape tot timpul este într-o 
continuă concurență cu ceilalți și cu propria persoană.

Omul care învinge indiferent de situație, indiferent de 
condiție, indiferent de locul în care se află.

Înțelege cum se mișcă viața și ce anume ne animă 
comportamentul și este interesat permanent de imaginea de 
ansamblu.

Vrea să înțeleagă mecanismul oricărui concept care îl 
interesează și cum se construiește acel concept, înțelegând 
imaginea de ansamblu, va reuși să destructureze întregul și 
va învăța esențialul.

Astfel, se asigură că va fi cel mai bun atunci când va veni 
vorba de respectivul concept.

De exemplu, dacă îi place microbiologia, va citi și va 
petrece timp esențial studiind modul în care funcționează 
microorganismele, de așa manieră încât să fie cel mai bine 
pregătit, ori de câte ori va avea ocazia să vorbească despre 
microbiologie.

Informația este putere și tocmai asta face învingătorul: intră 
în profunzimea oricărui concept și îl înțelege de așa natură, 
încât în orice situație, să știe.

Îl pasionează tot ceea ce poate fi aflat, tot ceea ce poate fi 
cunoscut și învățat. 

Are un stil de învățare foarte eficient, pentru că are nevoie 
doar de informațiile esențiale; restul știe cum să și le 
construiască el, prin simple deducții logice.

Și asta îl transformă în lider.

Oricum, are doar această opțiune.

Știe să fie lider, știe cum să-i conducă pe ceilalți și o face 
natural, parcă a făcut asta întotdeauna, încă din copilărie.

Atunci când a început să înțeleagă cum funcționează 
comportamentul, a și început să facă ceea ce trebuie pentru 
a fi cel mai bun din cadrul grupului și i-a ieșit din plin, pentru 
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că a reușit.

A dat de această plăcere, a reușitei și de atunci nu i-a mai 
dat drumul, pentru că s-a îndrăgostit de această stare și de 
atenția primită din partea celorlalți.

Un învingător - a învățat să câștige, dar știe să și piardă 
pentru că a încercat mult până să reușească și chiar se 
așteaptă să mai și piardă, ceea ce îl face și mai eficient.

Îi place mult să îi determine și să îi inspire pe ceilalți și de câte 
ori o persoană se îndreaptă spre el să îi arate cum se face, 
acesta îi arată și se dedică total acestui proces, cu o bucurie 
nemărginită.

Este îndrăgostit de joacă și o îmbrățișează cu bucurie, pentru 
că el învinge prin joacă.

Se bucură de ceea ce face și tot ceea ce învață se întâmplă 
dintr-o bucurie pură a cunoașterii.

Aceeași pe care o regăsim și în copilăria fiecăruia dintre noi.

Este îndrăgostit de viață și de tot ceea ce îi poate oferi viața.

Celebrează viața și se înconjoară de oameni care vor să 
îl depășească, să-l întreacă cu alte cuvinte, de oameni 
care acced la propria lui poziție, doar pentru a mai avea 
ocazia să fie provocat, să poată să se mai întreacă, să se 
autodepășească.

Un exemplu pentru toți ceilalți, numai bun de urmat.

Competitiv din cale afară, dar cu un real simț al echilibrului și 
al integrității.

Uită de timpul lui când poate să ajute alți oameni să devină 
învingători.

Dedicat unui bine mai presus de el, caută acele proiecte care 
aduc un plus valoare în comunitatea din care face parte.

Crede într-o lume idealistă și este capabil de tot ceea ce 
poate pentru a o construi; adesea îl vedem că muncește 
până la epuizare pentru visul lui.

Nu există „nu pot” sau „nu se poate”, se luptă cu oricine 
spune că nu se poate și găsește soluții imposibile la astfel de 
situații.
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10.2 ÎNVINGĂTOR - CAUZĂ

Un părinte învingător, care 
a construit un proiect în sine 
din educația oferită propriului 
copil.

Și a reușit, pentru că doar 
un părinte dedicat poate să 
construiască acest tipar.

Un părinte care l-a îndrumat 
doar pe această cale, un 
părinte care indiferent 
de cât se plânge copilul, 
continuă să îl susțină și să îi 
livreze condiția principală a 
succesului: reziliența.

Un părinte dedicat, având 
chiar el însuși o reziliență de 
invidiat și dezvoltându-i și 
acestuia această calitate, ce 
presupune practica -  practică 
și iarăși practică.

Practicant al sportului de performanță încă din copilărie, 
învingătorul caută să-și aline nevoia de a reuși, de a câștiga, 
de a învinge.

Are o singură recompensă majoră: să învingă și adesea este 
furat, păcălit de victorie, fiind în stare de orice pentru a o 
obține.

De dopaj în sport, de trișat în concursuri, de păcălit în afaceri.

Practic se construiește o nevoie de victorie din copilărie și 
încurajat să își susțină nevoia aceasta zi de zi.

Dar în tot acest proces, de a programa învingătorul, copilul 
ajunge să nu își dorească să trișeze și cu toate că nu îi spune 
părintelui, în sinea lui, știe că nu va trișa atunci când va veni 
vremea.

Și cu toate că la început uită de această promisiune, pe care 
și-o face în copilărie, ajunge la un moment dat în viață, când 
nemulțumit de modul în care a câștigat, își promite din nou 
că nu o să mai trișeze.

Din acel punct începe călătoria învingătorului, pentru că 
schimbă perspectiva - de la propria persoană, spre întreaga 
comunitate.

Cu alte cuvinte, devine un lider adevărat și asta îl bucură 
nespus, pentru că vede în timp real această schimbare, 
ceilalți îl susțin și sunt alături de el, indiferent de rezultatul 
final.

Asta îl bucură și îl încântă nespus.

Simte că și-a găsit rostul în viață și începe să livreze acele 
proiecte care contează în comunitatea din care face parte.
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Își înțelege foarte bine emoțiile și se bucură de ele și dacă 
pierde sau nu reușește să învingă, imediat căutând să învețe 
ceva din înfrângere.

Și reușește mai mereu, pentru că știe că orice victorie 
repurtată trece și prin înfrângere, până reușește victoria.

Un tipar emoțional care îl ajută să câștige și care îl ține tot 
timpul pregătit pentru competiție, aceasta ajutându-l să 
reușească de cele mai multe ori.

Are ușoare momente când devine dependent de plăcerea 
oferită de victorie și o caută mai mereu și deși alunecă ușor în 
a găsi soluții mai puțin corecte, revine pe drumul corect.

Asta nu presupune că tentația și plăcerea nu rămân acolo, să 
îl atragă, doar că este conștient și observă această tentație.

Și atunci când alunecă, nu are nicio plăcere în victorie și se 
întoarce la obiceiul de a câștiga corect, pentru că doar așa 
simte încântarea și amuzamentul, ca parte din tot procesul 
de a învinge.

Tipar emoțional resimțit cel mai adesea:

încântare, mulțumire, satisfacție, plăcere, entuziasm, 
amuzament, bucurie, extaz.

În situația dată, avem 
încântarea și amuzamentul, 
ca emoții de acasă.

Emoții ce se amplifică în 
intensitate atunci când apare 
o victorie, când reușește să 
învingă.
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10.4 ÎNVINGĂTOR - CUM SE MANIFESTĂ

Este îndrăgostit de 
performanță și de a se 
autodepăși în fiecare zi.

Este mai mereu în concurență 
cu propria persoană și cu 
ceilalți.

Reușește să construiască pasiune din orice activitate pe care 
o întreprinde pentru că va găsi un mod de a concura în orice 
face.

Împarte activitatea pe bucățele mici, de așa natură încât să 
își gestioneze foarte bine motivația și știe să se bucure de 
orice mică victorie, astfel încât victoria finală reprezintă un șir 
neîntrerupt de mici bucurii ale reușitei.

Este la fel de pasionat de victorie în sine, cât și de drumul ce 
trebuie parcurs pentru a învinge.

Drumul, călătoria este ceea ce îl satisface cu adevărat, 
pentru că acolo se desfășoară magia, efortul, munca. Toate 
acestea sunt duse la stadiul de artă și în concluzie, iubește să 
ajungă la succes pe drumul ales și determinat de el însuși.

Reușește să învingă în situații imposibile și să își ofere 
recompensa într-un mod original și unic.

Se bucură de antrenament dacă este cazul la fel de mult ca 
de victoria în sine.

Unde găsește oameni cu aceleași pasiuni ca ale lui, este 
capabil să vorbească ore în șir despre această pasiune.

Nu se plictisește niciodată și trece la următoarea pasiune 
când ajunge să fie printre primii la activitatea în cauză.

Fiind extrem de pasionat de ceea ce face, pur și simplu 
îi atrage și pe ceilalți spre pasiunea lui doar prin simplul 
mod de a vorbi despre ea, pentru că o face cu toată inima, 
cu toată implicarea posibilă, stârnind pur și simplu pofta 
celorlalți.

Este îndrăgostit de sisteme complexe, de modul în care 
funcționăm, de magia corpului fizic, de magia vieții.

Sportiv de performanță, crede cu tărie că s-a născut pentru a 
învinge.

Născut pentru provocări de orice natură. Este de preferat ca 
aceste provocări să fie în folosul comunității.

O persoană integră ce caută să fie corectă și să se comporte 
integru în orice situație de viață, preferă să piardă el dacă 
apare doar discuția despre propria integritate.

Crede în potențialul fiecăruia dintre oameni și le propune 
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tuturor să își atingă acest potențial încurajându-i și 
susținându-i.

Devine pasionat de un bine mai presus de el însuși și astfel că 
devine molipsitoare această pasiune a lui.

Se înconjoară de cei mai capabili oameni posibil și caută 
aproape tot timpul, să îi provoace într-un mod constructiv, 
fie că e vorba de sport, activitate intelectuală sau simple 
provocări.

Viața toată este o petrecere, fiind mai tot timpul cu zâmbetul 
pe buze și bucuros de tot ce i se întâmplă.

Este un optimist desăvârșit.

Îndrăgostit de viață și de magia vieții.

Dacă în viața profesională este un învingător, în relație 
atrage partenerul potrivit, care vine parcă să îl susțină, 
oferindu-i o viață de familie împlinită.

În viața socială este apreciat pentru ceea ce face și se 
limitează la un cerc de prieteni în care competiția este un 
mod de a trăi.

Așa că weekendurile sunt destinate activităților sportive între 
prieteni, fie că e vorba de alergare, ski, fotbal, karting, curse, 
golf, ș.a.m.d.

NU se plictisește de viața pe care o are și asta datorită 
apetitului pentru provocări noi.

Viața toată se reduce la aceste provocări, fie că e vorba de 
provocarea cu propria persoană sau cu ceilalți, va alege de 
fiecare dată competiția, în detrimentul unei zile liniștite.

Iar partea cea mai frumoasă a învingătorului,  este atunci 
când se implică ca voluntar în proiecte care sprijină 
comunitatea în care trăiește.

Sprijină ecologia, este un vegetarian convins, se luptă 
pentru drepturile animalelor, iese în stradă ori de câte ori 
simte nedreptate pentru o anumită categorie socială și este 
îndrăgostit de oameni.

Vede puritatea și iubirea din oameni și o vede cu o bucurie de 
nedescris.

Uneori îl vezi că îmbrățișează cerșetori pe stradă sau că 
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muncește într-un azil de bătrâni, în care uită de el.

Un om care este o binecuvântare pentru comunitatea în care 
trăiește.

Apoi, când apare copilul în propria viață, este capabil să 
devină cel mai bun expert în parenting și studiază tot ce se 
poate, se implică activ și în scurtă vreme poate construi o 
carieră din această activitate, pentru că știe cum să învețe și 
cum să își ia informația.

Pasiunea este molipsitoare, la propriu, în cazul învingătorului 
și știe să o trăiască și să se bucure de ea, în fel și chip.
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Pierde uneori contactul cu realitatea și planifică mult peste 
măsură, uitând de tot ceea ce este în jurul lui.

Se pierde în propria pasiune și este deranjat că ceilalți nu îl 
înțeleg și nu îl susțin.

Cu toate că are o incredibilă rezistență la efort și emoții, 
ajunge să fie epuizat atunci când nu este înțeles și susținut.

Are o relație cu propria persoană impecabilă și reușește să se 
motiveze în orice situație, reușind să accelereze atunci când îi 
este mai greu.

Nu renunță, pentru că nu știe cum să renunțe.

Uneori ajunge la o extremă, din punct de vedere al sănătății, 
atunci când se pierde în propriul proiect și planifica mult 
peste măsură.

Are nevoie de spațiu, atunci când muncește la un proiect 
semnificativ, spațiu pentru a se retrage, pentru a munci, 
pentru a convoca inopinant și alți colegi în ședința, ș.a.m.d.

Este pur și simplu obsedat de rezultatul victoriei și cu toate 
că este îndrăgostit de drum, ajunge să se piardă uneori și să 
se poziționeze ca și când ar fi realizat proiectul.

Nu prea știe să împartă meritele unui proiect cu ceilalți, 
pentru că nu știe să vadă și în lături, reușește să aibă doar o 
privire pe obiectiv, ceea ce îl face să scape multe detalii din 
vedere.

Relația învingătorului cu partenerul, deși este una frumoasă, 
fiind acceptat așa cum este - partenerul acestui tipar 
acceptând titulatura de “partener al învingătorului” , nu 
trăiește mulțumit pe deplin și uneori se simte neglijat.

Din acest motiv, partenerul acestui tipar începe la un 
moment dat să creeze probleme, ce îl afectează pe 
învingător și este absolut normal să fie așa; cumva, 
învingătorul reușește să iasă din această poveste și să se 
întoarcă acolo unde se simte cel mai împlinit: în propriile 
proiecte.

Are o sănătate de invidiat și îi place nespus să practice sport, 
făcând-o cu succes, pentru că nu știe altfel.

Pasiunea lui pentru orice, îi oferă permanent mixul de 
hormoni ai fericirii și îl ajută să trăiască fericit, însă undeva, 

Cu toate că este construit 
pentru a genera proiect după 
proiect, cea mai mare calitate 
a învingătorului îi pune și 
probleme în viața de zi cu zi, 
pentru că îi neglijează pe cei 
dragi, de dragul unei victorii.

NU se satură niciodată 
de victorie, deși o caută în 
absolut tot ceea ce face.

Așa că la un moment dat, 
ajunge în situația în care 
o victorie simplă nu îl mai 
bucură, semn că mintea 
rațională este cea care preia 
oarecum frâiele.

Se întâmplă arareori, dar 
totuși se întâmplă.
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acolo, știe că poate trăi în armonie.

Așa că începe și acest drum, fără să știe cum să ajungă la 
împlinire, deși înțelege direcția, nu știe cum și în ce fel să 
înceapă.

Va începe la un moment dat și nu se va opri până nu va 
ajunge, doar că pe parcurs va învăța tot ce are de învățat, 
pentru a putea să dea drumul la orice dependență sau mod 
de a gândi și își dă voie să învețe, până în clipa când va 
ajunge la împlinire.

Astfel că acesta devine obiectivul lui suprem.
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Învingător - Apatic

Învingătorul se simte agasat de apatic, cu toate că nu 
înțelege eforturile acestuia de a căuta să îl provoace.

Învingătorul îl ignoră pe apatic și asta îl înverșunează și mai 
tare pe acesta din urmă.

Cu toate acestea, dacă apaticul i-ar cere ajutor 
învingătorului, acesta l-ar ajuta.

Învingător - Victimă

Interesant este că aici apare o victimizare continuă din 
partea victimei, cu scopul de a-l manipula pe acesta; chiar 
dacă învingătorul știe ce face victima și îi înțelege foarte clar 
tiparul comportamental, reușește o singură dată să câștige 
în fața acestuia.

Eh, de aici începe provocarea, pentru că victima trăiește 
doar în acel moment, când a câștigat și ea o dată în fața 
învingătorului.

Are momente când se frustrează datorită acestui aspect, dar 
de cele mai multe ori o ignoră pe victimă.

Și cu toate acestea, victima reușește uneori să îl scoată din 
sărite pe învingător, pentru că se pricepe de minune la asta.

Învingător - Fricos

O relație specială, în care fricosul îl idolatrizează la propriu pe 
învingător.

Asta până apare un alt învingător și profită de situație 
pentru a idolatriza altă persoană și îi arată acestuia că face 
asta și astfel se ajunge la o ușoară „gelozie”.

Învingătorul cade în capcana „geloziei” uneori, dar își revine 
repede și începe să-i stârnească frica, fricosului, pentru că 
acesta o cere indirect, reușindu- i de fiecare dată.

Astfel că apar mici conflicte ce se manifestă parcă de fiecare 

Învingător - Apatic

Învingător   - Victimă

Învingător  - Fricos

Învingător  - Sacrificiu

Învingător  - Prețios

Învingător  - Judecător

Învingător- Perfecționist

Învingător - Autodidact

Învingător  - Modest

Învingător - Înțelept

Învingător - Împlinit
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dată la fel, în care fricosul pierde și învingătorul câștigă.

Își susțin amândoi scenariul de viață în care se află.

Învingător - Sacrificiu

Două tipare care se înțeleg, pur și simplu.

Se admiră reciproc și amândoi conștientizează că este nevoie 
de oameni ca ei în societate și se susțin, ori de câte ori au 
ocazia.

Învingătorul apreciază dedicarea celui care se sacrifică, pe 
când cel care se sacrifică apreciază la învingător curajul, 
încrederea și reușitele acestuia, pe care le laudă de fiecare 
dată.

Doi oameni care se respectă reciproc și se susțin reciproc, 
indiferent de proiectele în care sunt angrenați amândoi.

Se caută pur și simplu, atât din postura de prieteni, cât și din 
postura de colaboratori.

Învingător - Prețios

Învingătorul îl acceptă pe prețios; acesta din urmă, deși vrea 
să dea impresia că ar fi și el un învingător, lăudându-se chiar 
cu asta, nu reușește totuși să finalizeze proiectele, ci lasă doar 
impresia reușitei.

Învingătorul îl ajută pe prețios din postura de mentor, fără a 
cere ceva în schimb, ci o face doar pentru că așa simte, fără 
nicio așteptare.

Doar că la un moment dat, prețiosul se simte cu musca pe 
căciulă, pentru că nu se ridică la „nivelul” învingătorului și 
începe să îl evite pe acesta.

Astfel, relația dintre cele două persoane nu se materializează.

Învingător - Judecător

Judecătorul îl admiră pe învingător și în adâncul sufletului lui 
dorește să fie ca acesta.

Învingător - Apatic

Învingător   - Victimă

Învingător  - Fricos

Învingător  - Sacrificiu

Învingător  - Prețios

Învingător  - Judecător

Învingător- Perfecționist

Învingător - Autodidact

Învingător  - Modest

Învingător - Înțelept

Învingător - Împlinit



DESIGN COMPORTAMENTAL FLORIN ALEXANDRU 18

mai mare frică

10

10.6 ÎNVINGĂTOR - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU 
CELELALTE TIPARE

ÎNVINGĂTOR

Așa că ajung și în relație, doar că după ceva vreme, 
judecătorul este nevoit să se arate exact așa cum este, iar 
asta îl sperie îngrozitor de tare, pentru că frica este pentru 
a masca felul de a fi și astfel, reușește să iasă din viața 
învingătorului.

Acesta oricum l-ar fi acceptat exact așa cum este, dar nu are 
ocazia să îi spună asta, pentru că judecătorul pur și simplu 
fuge de acesta.

Învingător - Perfecționist

O relație în care ambele persoane au o reziliență ieșită din 
comun, însă fiecare cu perspectiva lui.

Pe de-o parte, învingătorul profită la maxim de aceasta și 
reușește să finalizeze proiecte, pe când perfecționistul și-o 
folosește în a proiecta și a trăi în viitor.

Și din acest motiv, nu reușesc să se înțeleagă, pentru că 
învingătorul, inconștient, își ia atitudinea de superioritate și 
tocmai asta îl frustrează la maxim pe perfecționist, pentru că 
nu acceptă această atitudine.

Două tipare care se calcă pe nervi, unul pe celălalt și astfel 
ajung să se evite.

Învingător - Autodidact

Se întâlnesc când își caută împlinirea amândoi și cumva se 
studiază reciproc - deși autodidactul este cel care are mai 
mult de studiat, la învingător.

Învingătorul știe că este studiat și se oferă să îl ajute pe 
acesta, iar de aici apare o oarecare duplicitate din partea 
autodidactului, care uneori se lasă ajutat și uneori preferă 
doar să studieze tacit comportamentul învingătorului.

Două tipare care se respectă reciproc.

Învingător - Apatic

Învingător   - Victimă

Învingător  - Fricos

Învingător  - Sacrificiu

Învingător  - Prețios

Învingător  - Judecător

Învingător- Perfecționist

Învingător - Autodidact

Învingător  - Modest

Învingător - Înțelept

Învingător - Împlinit
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10.6 ÎNVINGĂTOR - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU 
CELELALTE TIPARE

Învingător - Modest

Dorința de succes este prezentă la amândoi și reușesc să 
se înțeleagă într-un mod special,  pentru că într-o oarecare 
măsură, vorbesc aceeași limbă.

Doar că atunci când sunt în societate, intră în concurență 
unul cu celălalt, aproape inconștient, iar de aici apare o 
ușoară animozitate.

Dar nu dau curs emoțiilor, ci rămân într-o zonă de prietenie.

Cel puțin asta este poziționarea învingătorului, care vede 
capacitatea modestului și îl respectă pe acesta.

Învingător - Înțelept

O relație plină, una dintre acele relații care dăinuie indiferent 
de situația sau condiția vieții.

Doi oameni speciali, din atât de multe puncte de vedere, 
prieteni, în adevăratul sens al cuvântului.

Se pierd amândoi în discuții extraordinare atunci când se 
întâlnesc și se desăvârșesc unul pe celălalt, o adevărată 
plăcere să stai în preajma lor, pentru că tot felul de proiecte 
minunate ies din întâlnirile lor.

Genul acela de relație, în care chiar dacă se văd foarte rar, 
pare că petrec fiecare zi împreună.

Au aceeași energie, aceeași dorință de a oferi, aceeași 
motivație intrinsecă.

Înțeleptul știe că învingătorul îl va urma și îl ajuta cu tot ce 
poate, pe când învingătorul știe că înțeleptul a fost de curând 
învingător și se oferă să vorbească despre acele experiențe 
de viață, intime, pe care doar ei doi le știu, datorită drumului 
spre împlinire.

O relație dumnezeiască.

Învingător - Apatic

Învingător   - Victimă

Învingător  - Fricos

Învingător  - Sacrificiu

Învingător  - Prețios

Învingător  - Judecător

Învingător- Perfecționist

Învingător - Autodidact

Învingător  - Modest

Învingător - Înțelept

Învingător - Împlinit
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10.6 ÎNVINGĂTOR - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU 
CELELALTE TIPARE

ÎNVINGĂTOR

Învingător - Împlinit

Pur și simplu învingătorul devine un devot desăvârșit, când își 
găsește mentorul, în persoana împlinitului.

Se lasă să curgă în energia acestuia și se lasă ghidat.

Este îndrăgostit de armonia din împlinit și chiar dacă o simte 
adesea, vrea să învețe să și-o ofere tot timpul.

Vrea să se contopească în armonia pe care o trăiește 
împlinitul și va reuși într-o zi, fără doar și poate.

Învingător - Apatic

Învingător   - Victimă

Învingător  - Fricos

Învingător  - Sacrificiu

Învingător  - Prețios

Învingător  - Judecător

Învingător- Perfecționist

Învingător - Autodidact

Învingător  - Modest

Învingător - Înțelept

Învingător - Împlinit
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10.7 ÎNVINGĂTOR - CUM ÎȘI ALEGE PARTENERUL

Ei, în situația dată, avem o relație de scurtă durată între 
învingător, care se îndrăgostește de un tipar de judecător.

Cu toate că judecătorul se îndrăgostește până peste cap, 
apare frica că o să fie văzut de învingător și imediat cum se 
instalează această frică, nu îi mai dă pace.

Așa că această incertitudine influențează radical relația 
dintre aceștia și încet-încet, judecătorul iese din viața 
învingătorului, din păcate fugind, la propriu.

Învingătorul, deși vrea să ajute și vrea să înțeleagă, nu mai 
are cu cine să clarifice situația, pentru că judecătorului îi 
este prea frică să mai vorbească despre ceea ce simte, astfel 
amândoi rămânând dezamăgiți de această relație.

Iar următoarea posibilă relație, este cea cu un tipar de  
înțelept - aici se întâmplă o relație providențială, plină, în care 
amândouă tiparele simt că se împlinesc.

Sunt interesați de împlinire și se ajută reciproc pe acest drum 
de autorealizare.

O relație minunată, care deși se confruntă cu destule 
provocări, împreună găsesc înțelepciunea necesară, de 
fiecare dată, de a merge mai departe.
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10.8 ÎNVINGĂTOR - CUM ÎȘI PROGRAMEAZĂ COPIII

ÎNVINGĂTOR

După cum spuneam și mai 
devreme, un învingător va 
programa tot un învingător, 
indiferent de situație.

Pentru că a educa, reprezintă un proiect în sine și pentru 
multă vreme, principalul proiect al învingătorului, care se 
dedică trup și suflet educației propriului copil.

O face cu iubire totală și se contopește în acest proces.

Iar ceea ce rezultă, este un alt tipar de învingător, motiv 
de bucurie și de răsplată, pentru că toți cei implicați sunt 
bucuroși.
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10.9 ÎNVINGĂTOR - CĂLĂTORIA

O călătorie spre împlinire fără doar și poate, pentru că 
învingătorul știe să o facă și își începe această călătorie 
atunci când simte, atunci când este momentul.

Doar că la început dă semne că nu ar ști direcția, că nu prea 
vrea să o apuce într-acolo, dar este doar un foc de paie, 
pentru că în sinea lui știe că are și această victorie de trăit.

Are două provocări pe acest drum.

Prima provocare este dată de o ușoară dependență de 
victorie, care nu se manifestă prea clar, dar subtil îl încurcă și 
îl face să mai amâne încă puțin, pentru încă o victorie și încă 
o victorie.

Observă procesul și cu toate că face exact ceea ce îi place, își 
dă seama că este doar o amânare.

Iar în momentul în care conștientizează amânarea, începe un 
proces de introspecție pentru a vedea ce frici sau ce anume îl 
ține pe loc, de tot amână.

Și astfel, pentru prima dată observă această ușoară 
dependență de plăcere, așa că începe calea inversă, prin 
renunțarea la aceste plăceri.

Și reușește să o facă rapid, tocmai pentru a se pregăti 
pentru momentul în care se va dedica total împlinirii propriei 
persoane.

A doua provocare este dată de implicarea lui în foarte multe 
proiecte și a faptului că nu își oferă timp pentru el, aproape 
deloc.

Cu alte cuvinte, se dedică altor proiecte și uită că și el are 
nevoie de timp și spațiu pentru a reuși să se împlinească.

Dar asta se întâmplă până în ziua în care decide să își acorde 
timp și să se dedice acestui drum, spre împlinire.

Împlinirea este doar o chestiune de timp.
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10.10 ÎNVINGĂTOR - EXERCIȚII 

ÎNVINGĂTOR

10.10.1 Cine câștigă?

10.10.2 O altă perspectivă.

10.10.3 Sunt devotat împlinirii, 
nu am nevoie să câștig! 

10.10.1 Cine câștigă?

Cu toate că este un tipar care încet și sigur evoluează spre 
împlinire, Învingătorul poate, pentru a ieși din tipar, să 
observe că îi este facil oricând să înlocuiască competiția cu 
comuniunea. 

Într-o competiție va exista mereu și un învins, sau o echipă 
învinsă. Văzând poza de ansamblu, observând că umanitatea 
poate și va fi în aceeași echipă, iar victoria este însăși 
deservirea umanității în întregime, Învingătorul ajunge în 
scurt timp Împlinit.

Poziționarea acestuia în smerenie față de fiecare ființă în 
parte și acceptarea tuturor exact așa cum sunt, văzând și 
admirând contribuția fiecărui membru al acestei echipe 
complete, specia umană, este unul dintre modurile care îi 
oferă Învingătorului calea spre împlinire, spre desăvârșire, 
spre divinitate. 

Colaborarea și cooperarea pot lua cu ușurință locul 
competiției atunci când Învingătorul își face un scop al vieții 
din îmbunătățirea interacțiunii cu fiecare suflet în parte. 

Poate înlocui victoria cu împlinirea foarte simplu punându-și 
în fiecare clipă și în fiecare interacțiune întrebarea: 

“În copacul vieții aleg să dezvolt o singură creangă (cea cu 
care mă identific), sau aleg să dezvolt întreaga coroană 
(omenirea însăși)?

Aleg să câștig eu sau aleg să câștige echipa (familia, 
comunitatea, țara, națiunea, specia umană)?”

10.10.2 O altă perspectivă.

Competiția, chiar și cu sine însuși, vine dintr-o nevoie 
nesatisfăcută (oricare ar fi această nevoie, chiar și de 
evoluție), dintr-o mentalitate de ușoară insuficiență iluzorie 
(ex: nu sunt suficient de evoluat). 

Când un Învingător observă acest mic aspect al unei 
fine remanențe egotice, poate foarte ușor să își dizolve 
dependența de competiție și de victorie.

Asta nu înseamnă plafonare. Mă dezvolt în continuare, dar 
cu iubire și blândețe față de varianta mea de ieri, nu dintr-o 
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10.1 ÎNVINGĂTOR - PREZENTARE

10.10.1 Cine câștigă?

10.10.2 O altă perspectivă.

10.10.3 Sunt devotat împlinirii, 
nu am nevoie să câștig! 

dorința de victorie. 

Azi pot să-mi cresc rutina de exerciții zilnice, numărul de 
minute dedicat învățării și dezvoltării mentale, vibrația 
emoțională, calitatea meditației, dar doar pentru că așa simt, 
nu pentru că vreau să îl întrec pe cel de ieri.

Acest exercițiu aduce împlinirea în fiecare clipă de viață 
a Învingătorului (nu doar secvențial), transformându-l la 
propriu în Împlinit (schimbându-i toate relațiile), întrucât 
bucuria interacțiunii, iluminarea persoanelor din jurul său și 
dăruirea completă, sunt cele care îl împlinesc. 

10.10.3 Sunt devotat împlinirii, nu am nevoie să câștig! 

Un legământ pe care îl poate face cu el însuși și prin care 
va începe să se concentreze pas cu pas pe armonizarea cu 
cei din jurul său, cu comunitatea din care face parte. Se va 
dedica susținerii proiectelor, viselor și speranțelor celorlalți, 
fără să fie necesar să renunțe la nimic. 

Este chiar începutul transformării lui însuși într-un instrument 
de rezonanță, iar simpla sa prezență în orice încăpere, în orice 
proiect, în orice formă devine un miracol. 
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