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MODUL 6 - JUDECĂTOR

“EU ȘTIU CE E MAI 

BINE PENTRU 

CEILALȚI”
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6.1 JUDECĂTOR - PREZENTARE

• Replica preferată este      
„Ți-am spus eu…”

• Consideră că știe tot, dar 
dacă se întâmplă să nu știe 
ceva, schimbă subiectul 
discuției

• Își neagă emoțiile și se 
simte mândru de asta

• Etichetează și judecă 
oamenii și situațiile (pozitiv 
pe cei care sunt de acord cu 
el, negativ pe cei care nu sunt 
de acord cu el)

O să intru în acest tipar din perspectiva celui care a trăit în el 
o bucată de timp, un tipar căruia îi datorez o mare parte din 
modul în care am reușit în trecut să observ particularitățile 
unui comportament.

Un tipar care se naște din frica de a fi judecat, un tipar 
care se construiește pe o trăire emoțională arhiprezentă în 
societatea românească.

Și ea stă la baza celui care se victimizează că nu poate, că nu 
reușește să iasă din cercul vicios creat și construit cu atât de 
multă migală.

Este un mod al leneșului de a se poziționa în superioritate, 
pentru că atunci când judeci, nu e nevoie să faci ceva, ci 
doar judeci o altă persoană, criticând acțiunile persoanei 
respective și poziționându-te în superioritate.

Un tipar care se potrivește de minune naturii umane, mai 
exact, a modului în care oamenii funcționează în relațiile cu 
ceilalți.

Fiecare minte are nevoie să se simtă superioară pentru 
a-și justifica comportamentul, iar asta generează o plăcere 
vinovată atunci când nu ai o preocupare semnificativă în 
viața ta și duce la judecată și etichetarea celorlalți, fără să fie 
necesar vreun efort.

Adică modul eficient al creierului de a se simți autosuficient.

O capcană la vedere, pentru că grija față de ceea ce fac 
ceilalți, te face să nu te uiți deloc la tine, ci doar în exterior, la 
ceilalți.

Asta presupune că judecătorul nu vrea să se uite la propria 
persoană, nu vrea să se cunoască, să se accepte și să se 
descopere și trăiește într-o iluzie care este susținută tocmai 
prin intermediul acestor judecăți și etichete, mult prea des 
folosite.

Judecăți și etichete care îl poziționează în superioritate, 
adică o minte care caută mai mereu să fie cea mai grozavă, 
cea mai bună și cea mai eficientă, în întreg procesul.

Cu alte cuvinte, o minte leneșă care fuge de asumarea 
propriei persoane, în schimb preferă iluzia, adică minciuna pe 
care și-o spune adesea doar pentru a simți recompensa dată 
de mândrie.
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6.1 JUDECĂTOR - PREZENTARE

JUDECĂTOR

Tiparul judecătorului este prelungirea unui Ego 
supradimensionat și îndărătnic.

Acest comportament se potrivește de minune celor deștepți, 
adică persoanelor care au nevoie să se simtă deștepți, pentru 
a umple goluri emoționale de care le este frică să se apropie.

Și aici vorbim tot de frica de a nu fi îndeajuns de bun, care 
se așează confortabil în spatele fricii de judecată, în situația 
dată aceasta fiind la vedere, în acest tipar comportamental.
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6.2 JUDECĂTOR - CAUZĂ

Judecătorul fuge de propria persoană și o face judecând și 
etichetând alte persoane, astfel primind recompensa că este 
mai bun, superior celorlalți.

Iar asta îi oferă mândrie, o mândrie pe care o transformă 
într-un obiectiv suprem, de simțit zi de zi.

Astfel se construiește un cerc vicios care creează o realitate 
acceptabilă, cu recompensa în a-i judeca pe ceilalți.

Cum se întâmplă mai exact?

Ne poziționăm în propria proiecție, în superioritate față 
de alte persoane, fără a avea un temei din acest punct 
de vedere, ci doar ca o perspectivă a unei nemulțumiri 
constante în viața de zi cu zi.

Poziționarea în superioritate ne dă senzația că noi câștigăm 
mai mereu în fața altora, în imaginația noastră și astfel, să 
nu simțim frica de a nu fi îndeajuns de buni.

La baza acestui tipar comportamental stau aceste două răni 
emoționale: frica de respingere și frica de abandon, care sunt 
efectele unei educații bazate pe disciplină și obediență.

Părinții au fost cei critici din cale afară cu copilul și l-au 
determinat pe acesta să fugă de critică, pentru că aceasta 
l-a făcut să nu se simtă suficient de bun, în copilărie.

Mesajul înțeles a fost că prin critică era respins și când 
această critică creștea în intensitate sau când parintele nu 
reușea să se echilibreze emoțional, trecând prin anumite 
probleme emoționale și el la rândul lui, copilul se simțea 
abandonat, părăsit de un părintele care în loc să-l iubească, 
îl critică și îl pedepsește cu răutate.

Ce presupune asta mai exact?

Că persoana cu acest tipar comportamental critică pe toți 
și toate, de frică să nu fie prins chiar el în acest malaxor al 
criticilor din partea celorlalți și o face întotdeauna primul.

Este o persoană critică și autocritică în același timp și prima 
persoană pe care o critică este chiar ea însăși și o face cu 
vehemență și cu o asprime mai mare, în comparație cu 
ceilalți.

Știe absolut tot despre orice, fiind genul de persoană care 
participă la orice discuție, indiferent de subiect, cu scopul 

Judecătorul trăiește într-un 
cerc vicios construit de el 
însuși datorită unor frici trăite 
în copilărie: frica de abandon 
și frica de respingere, iar din 
acestea apare frica de a nu 
fi îndeajuns de bun, care 
duce mai departe la o fugă 
de propria persoană și care 
se concretizează prin frica 
de a trăi și frica de asumare, 
manifestându-se ca fuga de 
propria persoană, prin a-i 
judeca pe ceilalți, pentru că în 
felul acesta nu este nevoit să 
fie atent la propria persoană.
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6.2 JUDECĂTOR - CAUZĂ

JUDECĂTOR

de a acapara discuția și de a se poziționa în centrul atenției, 
întrerupe uneori discuția și încearcă mai tot timpul să își 
impună punctul de vedere sau să direcționeze discuția spre 
ceea ce-și dorește, indiferent de circumstanțe, cu toate că 
pare că are răbdare în a se impune.

Dar în esență, nu are răbdare și caută tot timpul să 
controleze discuția.

Un tipar care nu îi dă voie să 
trăiască și este veșnic prins în 
capcana fricii de a trăi, de a fi 
și de a se exprima liber.

Un cerc vicios perfect 
construit, de așa natură 
încât trecerea de sistemul 
de apărare al judecătorului 
este unul anevoios și pare 
imposibil la o primă vedere.
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6.3 JUDECĂTOR - TIPAR EMOȚIONAL

Emoțiile simțite adesea:

nemulțumire, anxietate, iritare, îngrijorare, competitivitate, 
frustrare, nervozitate, ostilitate, mândrie, aroganță, 
dezamăgire, invidie, supărare, apatie, remușcare, regret.

Iar ca tipar emoțional cel mai adesea resimțit este acesta:

nemulțumire, frustrare, indignare, îngrijorare, resentimente, 
nervozitate, furie, ură.

Frica de critică, cea care stă la baza fricii de judecată, 
este și ea prezentă și modul în care se manifestă în viața 
judecătorului este de-a dreptul copleșitoare.

Pur și simplu este atât de speriat de această critică, încât 
reacționează doar când apare posibilitatea ca aceasta să se 
manifeste.

Critica îi declanșează o copilărie chinuită și ceea ce nu vrea 
să simtă judecătorul este ceea ce înțelege prin critică, și 
anume respingerea și abandonul.

Astfel, apare o iritare latentă și asta se întâmplă când 
este criticat. Însă cel mai adesea, el este cel ce critică și nu 
observă că face asta, pentru că nu știe să se uite la propriul 
comportament.

Este singurul mod în care a înțeles judecătorul că poate opri 
critica la adresa propriei persoane - desigur că aceasta este o 
iluzie pe care și-o induce adesea.

Trăiește această iluzie ori de câte ori are nevoie, pentru a se 
repoziționa față de fricile lui, adică pentru a nu le simți.

Frici care îl blochează pe judecător, dacă sunt lăsate sa se 
manifeste, pentru că îl fac să se simtă mic și nesemnificativ, 
la fel cum se simțea din copilărie, când era criticat și nu avea 
nicio ieșire din aceste critici repetate.

Un detaliu semnificativ este că se simte inferior pentru că a 
fost supus mult prea multă vreme acestor critici, în copilărie, 
aceasta generându-i frica de a nu fi îndeajuns de bun.
Această frică a lăsat semne clare asupra comportamentului 
judecătorului.

Evident că frica de judecată 
este principala emoție, 
din păcate, dar după cum 
spuneam și mai devreme, 
aceasta se naște din rana 
de respingere și rana de 
abandon, așa că dacă ne 
uităm la tiparul emoțional 
al judecătorului, o să 
avem ca emoție de acasă, 
nemulțumirea.
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JUDECĂTOR

Cu toate acestea reușește să își ascundă aceste complexe de 
inferioritate.

Un alt tipar victimă al modului în care se oferea educație în 
trecut.
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6.4 JUDECĂTOR - CUM SE MANIFESTĂ

Tot timpul sunt „în trend” și nu ar ieși din acest trend 
indiferent de ofertă. Practic, se mulează pe ceea ce vor toți, 
pentru că știe sigur că așa nu dă greș și nu este obligat să 
dea nas în nas cu propria frică.

Judecă deoarece aceasta este modalitatea prin care poate 
trece peste sentimentul de inferioritate față de ceilalți, 
pentru a se simți superiori.

Și în același timp, să ascundă inclusiv de el, inferioritatea pe 
care o resimte adesea.

A învățat să își ascundă această inferioritate,  inclusiv de 
propria persoană, prin critica adusă celorlalți.

Este convins că acele cuvinte pe care și le spune în dialogul 
interior, sunt doar pentru el și este convins că nu se vede din 
exterior toată această critică interioară.

Judecătorul are o zonă de confort limitată și nu este cel care 
încearcă lucruri noi, ci este care adoptă, doar când este sigur, 
un anume concept care a fost îmbrățișat și de ceilalți, de așa 
natură încât să nu riște vreo critică. 

Ceilalți sunt cei care experimentează, iar un judecător va fi 
cel care va încerca doar când drumul este deja cunoscut.

Se îndrăgostesc de ei înșiși, datorită poziționării față de 
ceilalți, pentru că tot timpul îi va judeca într-un mod în care 
propriul Ego se prezintă superior, dar este doar în propria 
proiecție, după cum spuneam.

Va râde de performanțele celorlalți și va scoate în evidență 
acele trăsături care avantajează tiparul comportamental.

Abia așteaptă să o dai în bară, să eșuezi, să greșești pentru 
a-ți reproșa.

Expresii adesea folosite: 

„Ți-am spus eu…” 

sau 

„Am știut eu!”

Va avea o voce mai ridicată și va încerca să se impună 
printr-o tonalitate mai ridicată, chiar va țipa la un moment 
dat, dacă nu reușește altfel să manipuleze grupul.

Ținând cont de modul în care 
a fost construit acest tipar, 
comportamentul este la 
extrema opusă, din persoana 
care a fost o victimă în 
copilărie, s-a transformat 
într-un călău, ca adult.

Așa că tot timpul se 
poziționează în postura de 
lider fals, nu este interesat(ă) 
de integritate, ci doar de 
propria imagine, indiferent ce 
presupune asta ca efort sau 
implicare emoțională.

Cu toate acestea, visează să 
fie lider în adevăratul sens al 
cuvantului și multă vreme și-o 
dedică modului în care să își 
dezvolte capacitatea de a fi 
lider. 

Cu toate acestea, caută 
mai tot timpul validarea 
din partea celorlalți, pe care 
o obține ori printr-o laudă 
scurtă, ori printr-o simplă 
privire admirativă la adresa 
lor.
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Ego-ul este unul supradimensionat și mândria este emoția 
principală, pentru care trăiește.

Acest tipar comportamental va căuta mai tot timpul să iasă 
în evidență și să fie în centrul atenției.

Nu știe să spună „nu știu” din același motiv: de frica criticii.

De asemenea, nu știe să spună “te rog” pentru că în spatele 
tuturor, se ascunde frica de respingere.

Argumentele sunt superficiale atunci când se va exprima și se 
va mândri cu toți prietenii pe care-i are sau pe care îi știe.

Va ține cu dinții de propria imagine și își va permite să lase 
garda jos,  doar când cel cu care se va compara, va fi „sub” 
nivelul lui/ei.

Este sau va deveni un bun manipulator, pentru că în postura 
lui/ei, este obligat(ă) să aibă tot timpul un răspuns.

Se va lăuda că nu are emoții și că este mai puternic decât 
ceilalți, prin anularea propriilor emoții și prin negarea 
acestora.

Va încerca să anuleze performanțele acelora cu care nu va 
putea să construiască o asociere de imagine și în schimb, 
va lăuda în exces performanțele celor cu care se va putea 
asocia, ca imagine.

Toți ceilalți care nu sunt de acord cu gândirea judecătorilor, 
sunt supuși unor judecăți aspre și etichetați într-un mod 
agresiv și defăimător.

Sunt alunecoși și este imposibil să ai o discuție onestă și 
deschisă cu ei, iar pe deasupra, au o atitudine distructivă 
sau combativă la tot ceea ce presupune opusul acestei laturi 
și anume, a celor care nu etichetează, nu  judecă, adică la 
adresa persoanelor oneste și fără probleme.

Un scepticism dus la extremă.

Gândirea rațională este singura care contează și nimic din 
ceea ce nu are logică nu există; dacă ar exista, nu ar putea 
combate, pentru că judecata presupune și cuantificarea 
oricărui concept, adică o gandire cantitativă, în detrimentul 
uneia calitative.

Sunt pregătiți mai tot timpul să se contrazică și sunt dispuși 
la orice efort pentru a avea ultimul cuvânt.
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6.4 JUDECĂTOR - CUM SE MANIFESTĂ

Când găsesc pe cineva dispus să combată cele spuse, 
atitudinea adoptată este cea în care anulează gândirea 
celuilalt, prin tot felul de artificii manipulante; de exemplu, 
râd de persoana în cauză, pentru cum pune problema sau o 
acuză de imaturitate ș.a.m.d.

Nu își dau seama că judecata și etichetarea nu sunt potrivite 
și reacționează ciudat, dacă vorbești despre acest aspect cu 
ei.

Pentru că apare frica de a fi prinși, deconspirați ș.a.m.d.

Manifestarea la extremă.

Însingurarea și exprimarea urii la extremă, prin furie. 
Trăirea unei vieți periculoase cu foarte multe riscuri, ce 
înăbușe cumva emoțiile trăite în interior și generarea unui 
comportament care va produce multă suferință propriei 
persoane.
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Se fac proști, imbecili, idioți, tâmpiți, nesimțiți, măgari, 
ș.a.m.d., în acest dialog și este aproape imposibil să vadă 
asta, pentru că ceea ce fac ei este să fugă de ei și ca un 
sistem de apărare, nu văd acest dialog și mai mult de atât, 
nu îi acordă nicio importanță.

Nu și-au acordat timp să își observe acest dialog și datorită 
acestui aspect, nu observă mai nimic care are legătură cu 
propria persoană.

Emoția principală trăită este nemulțumirea care apare din 
modul în care funcționăm.

Pe scurt, spun că atunci când nu ne observăm mintea, 
așteptările noastre produc dezamăgire, iar aceasta duce mai 
departe la nemulțumire.

Spun asta pentru că noi avem așteptări false în proporție 
de 95%, așa cum a demonstrat Dan Ariely și asta datorită 
proiectelor noastre care sunt și ele în proportie de 95% false 
și cum așteptările sunt cele care se construiesc automat, din 
proiecții, aceeași proporție o au și așteptările noastre.

Suntem ființe emoționale, care avem o intenție ce 
construiește o proiecție, iar aceasta din urmă construiește 
o așteptare și în funcție de această așteptare, declanșăm 
acțiunea care  la final ne oferă o recompensă.

Așa funcționăm:

Intenție - Proiect - Așteptare - Acțiune - Recompensă.

Orice acțiune a noastră se desfășoară după acest model.

Această nemulțumire generează la rândul ei, datorită fricii de 
a nu fi îndeajuns de bun, alte emoții nepotrivite: dezamăgire, 
invidie, frustrare, supărare, apatie, remușcări, regret ș.a.m.d..

Iar toate aceste emoții trăite, ne afectează sănătatea fizică, 
transformându-ne astfel  în clienții preferați ai farmaciștilor.

Judecătorii sunt early adopters -primii care probează ceva 
nou- la medicamente.

Sunt cei ce știu foarte bine medicamentele și iau de câte ori 
au ocazia, pentru orice mică durere sau migrenă.

Nu fac legatura niciodată între emoții și micile dureri, chiar 
dacă acestea sunt cauza migrenelor sau a altor dureri 

Primul lucru care iese în 
evidenta este dialogul interior 
critic, extrem de critic, în care 
vorbele folosite sunt dure și 
încărcate cu energie negativă.

Primul lucru care iese în 
evidenta este dialogul interior 
critic, extrem de critic, în care 
vorbele folosite sunt dure și 
încărcate cu energie negativă.
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6.5 JUDECĂTOR - CUM NE INFLUENȚEAZĂ

prezente în corpul fizic.

Astfel că relația cu propria persoană este una total 
nepotrivită, pur și simplu nu se văd, nu își acordă atenție și 
practic nu există nicio relație cu propria persoană.

Un judecător caută să aibă relații cu ceilalți, acesta este 
principalul scop al judecătorului, pentru că relațiile cu ceilalți 
reprezintă sursa recompenselor.

În concluzie, va acorda foarte multă energie în această 
direcție, dar relațiile sunt doar de suprafață și construite în 
funcție de interese.

Cu toate acestea, un judecător nu va ști acest lucru, pentru 
că nu a avut niciodată o relație autentică cu cineva și crede 
că așa ar trebui sa fie toate relațiile.

Lipsa de autenticitate în relații se transpune și în relația cu 
partenera de viață.

Un șoc care îl va zdruncina serios pe judecător, va fi atunci 
când va avea copil, cu toate că nu este cel mai potrivit 
părinte.

Iar acest detaliu face ca un judecător să ajungă printr-o 
succesiune de întâmplări într-o astfel de situație.

Cu toate acestea, inconștient se asociază cu persoane care 
își asumă viața și la un moment dat va dori să își asume 
propria viață, doar că încercările sunt nesemnificative și 
puerile, în prima faza.

Pentru un judecător, renumele este cea mai importantă 
valoare, așa că adesea îl regăsim la o slujba prost plătită, dar 
cu un brand renumit în spate.

Ceva de genul, vânzător la un magazin Louis Vuitton.

Un judecător fuge de viață și o face cu toată priceperea de 
care poate da dovadă și interesant este că singurul lucru pe 
care ar trebui să îl facă este să renunțe la recompensa oferită 
de judecată.
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JUDECĂTOR

Judecător - Apatic

Este ceva ce înțelege la apatic, judecătorul, aceasta fiind 
incapacitatea de a face ceva, de a putea reacționa la 
nedreptate, pentru că amândoi au avut parte de aceleași 
dureri în copilărie.

Pe de-o parte, avem critică exagerată din partea părinților și 
pe cealaltă parte avem ignoranța părinților apaticului, care 
au construit în ambele tipare comportamentale o frustrare 
constantă, o energie a suferinței pentru ca a fost foarte 
multă suferință din copilăria fiecăruia dintre ei.

Cred că un judecător a fost pe alocuri apatic, atunci când nu 
mai credea în el și în lumea din jur.

Din păcate, ambele tipare cred că nu există oameni buni și 
plini de iubire în această lume.

Judecător - Victimă

Două tipare comportamentale care se susțin reciproc, pe 
de-o parte este victima, care se poate plânge judecătorului 
când are nevoie de acesta, iar pe cealaltă parte este 
judecătorul care se înțelege de minune cu victima, la o bârfă 
micuță.

Doar că în această relație iese câștigător judecătorul 
și profită de pe urma relației cu victima, amândoi fiind 
conștienți de asta, dar par roluri acceptate de ambele tipare, 
de așa natură încât, indiferent de situație, judecătorul se va 
poziționa în superioritate.

O superioritate pe care o arăta și altora și de care victima 
se poate plânge celorlalți, în felul acesta putând să capteze 
atenția, de care are atât de mare nevoie.

În schimb, judecătorul vrea să arate celorlalți ce persoană 
influentă și puternică este, poziționându-se în superioritate.

Judecător - Apatic

Judecător - Victimă

Judecător- Fricos

Judecător - Sacrificiu

Judecător - Prețios

Judecător - Perfecționist

Judecător- Autodidact

Judecător - Modest

Judecător - Învingător

Judecător - Înțelept

Judecător - Împlinit
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6.6 JUDECĂTOR - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU 
CELELALTE TIPARE COMPORTAMENTALE

Judecător - Fricos

Același gen de comportament, ca și în cazul victimei este și 
în cazul fricosului, doar că sunt câteva detalii care ar merita 
atenția noastră.

Un detaliu semnificativ este că de data asta, judecătorul 
are nevoie de fricos pentru a-i susține rolul de lider în 
cadrul grupului și relația dintre ei se ghidează după nevoile 
amândurora, aceasta fiind cauza pentru care judecătorul nu 
reușește, tot timpul, să fie liderul fricosului.

Un alt detaliu important este că fricosul îl susține 
necondiționat pe judecător, doar că acesta nu știe acest 
aspect și din această cauză face ceva ce nu ar trebui să facă.

Mai exact, caută să-l determine pe fricos să îl susțină, deși 
acesta o face oricum, necondiționat.

Frica fricosului este cea care determină această susținere 
inconștientă, tocmai pentru a-l poziționa în cadrul grupului.

Judecător - Sacrificiu

Ceva special se întâmplă în relația aceasta și ține de ceea ce 
observă judecătorul la cel care se sacrifică,însă doar el vede, 
pentru că cel care se sacrifică pur și simplu nu vede, pentru că 
și el judecă.

Iar una dintre valorile celui care se sacrifică este să fie corect 
cu ceilalți și bârfa nu intră la corectitudine, așa că el o 
blamează când o vede la judecător, dar nu și-o vede pe a lui, 
pentru că nu știe să se vadă.

Tocmai din acest punct de vedere apare contradicția și parcă 
amandoi susțin acest conflict, însă niciunul nu îi găsește 
soluția.

Două tipare care nu se înțeleg, din aceasta cauză. 

Judecător - Prețios

Două tipare care relaționează doar formal, pentru nevoia de 
a se promova reciproc, dar cu toate acestea, nu se înțeleg 
mai deloc.
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Judecător - Victimă

Judecător- Fricos

Judecător - Sacrificiu

Judecător - Prețios

Judecător - Perfecționist

Judecător- Autodidact

Judecător - Modest

Judecător - Învingător

Judecător - Înțelept

Judecător - Împlinit
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6.6 JUDECĂTOR - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE COMPORTAMENTALE

JUDECĂTOR

Apare o concurență între ei, pe care judecătorul o tratează cu 
foarte multă seriozitate, pentru că observă capacitatea de a 
manipula a Prețiosului și asta îl sperie, cu toate că pe termen 
scurt, în micile confruntări, câștigă Pretiosul, pe termen lung, 
judecătorul este cel care câștigă, pentru că are capacitatea 
de a poziționa pe oricine în inferioritate.

Deoarece acest conflict pare că nu există, de aici și modul 
ciudat în care aceste două tipare se înțeleg și relaționează, 
dar în spate, la o analiză, se observă foarte clar că nu se 
înțeleg.

Judecător - Perfecționist

Două tipare care intră în concurență, fără să-și dea seama.

Pe de o parte, perfecționistul simte că are calitățile unui lider, 
dar îl simte pe judecător ca pe o amenințare în umbra lui.

Și adevărul este că ajung în aceste ipostaze destul de des și 
cu toate că nu au calitățile necesare pentru a fi lideri, trăiesc 
mai mereu cu această dorință.

Nutresc aceleași vise și fac lucruri relativ asemănătoare, doar 
că în mod diferit. 

Judecătorul construiește tot timpul alianțe, perfecționistul 
impresionează cu realizările lui și se așteaptă ca ceilalți să îl 
urmeze, pur și simplu.

Amândoi sfârșesc dezamăgiți, pentru că amândoi își 
construiesc așteptări false.

Și din acest punct de vedere se sprijină unul pe celălalt.

Judecător - Autodidact

Două tipare care nu se înțeleg absolut deloc, pentru simplu 
fapt că au valori total diferite și din acest punct de vedere, 
ori de câte ori ajung să socializeze, se resping cât se poate de 
clar.

Autodidactul vede în judecător o persoană ce nu are pic de 
integritate și judecătorul vede în autodidact, o persoană care 
se chinuie pentru nimic și îl face nebun și îl discreditează, pe 
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Judecător- Fricos

Judecător - Sacrificiu

Judecător - Prețios
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6.6 JUDECĂTOR - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU 
CELELALTE TIPARE COMPORTAMENTALE

unde îl prinde.

Acest conflict este vizibil și ușor de observat ori de câte 
ori cele două persoane interacționează,  uneori simțindu-
se de la distanță energia conflictuală, chiar și când nu 
interacționează deloc.

Judecător - Modest

Două tipare care se tolerează, dar nu leagă prea multă 
prietenie, pentru că modestul nu poate să fie partener de 
„bârfă” al judecătorului.

Se apreciază și se susțin cumva, de departe, dar ori de câte 
ori au ocazia să comunice, nu le iese, pur și simplu pentru că 
modestul nu vorbește și așteaptă de la judecător să îi spună 
tot ce are de spus.

Acesta începe, dar are nevoie de combustibil și de susținere 
la un moment dat, iar modestul tocmai asta nu face, nu 
oferă o continuitate judecătorului și de aici apar sincopele de 
comunicare, pe care nu știu să le depășească.

Judecătorul crede despre modest că are prea multe probleme 
de comunicare și chiar vorbește despre acestea cu ceilalți, dar 
cu grijă pentru că înțelege inteligența modestului.

Judecător - Învingător

O relație specială din multe puncte de vedere, pentru că 
judecătorul îl admiră pe învingător și vrea să fie ca el.

Cumva reușesc să relaționeze și uneori ajung în relație, dar 
învingătorul are nevoie ca trecutul să se reîntoarcă în viața lui 
și cade oarecum în capcana judecătorului.

Un judecător care se poartă frumos și chiar exemplar o bună 
bucată de vreme în relația cu învingătorul, cu toate că la un 
moment dat nu are ce face și va trebui să își dea jos măștile 
purtate.

Iar când apare adevărat persoana, judecătorul se sperie 
și începe să se manifeste la extremă, de frica de a nu fi 
îndeajuns de bun și pur și simplu reușește într-un fel, să se 

Judecător - Apatic

Judecător - Victimă

Judecător- Fricos

Judecător - Sacrificiu

Judecător - Prețios

Judecător - Perfecționist

Judecător- Autodidact

Judecător - Modest

Judecător - Învingător

Judecător - Înțelept

Judecător - Împlinit



DESIGN COMPORTAMENTAL FLORIN ALEXANDRU 22

mai mare frică

6

6.6 JUDECĂTOR - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU 
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JUDECĂTOR

dea afară din viața învingătorului.

Judecător - Înțelept

Judecătorul nu îl agreează pe înțelept și nu reușește să-l 
prindă cu nimic, iar asta îl sperie.

Caută defecte, greșeli sau alte motive pentru a declanșa 
bârfă la adresa înțeleptului, dar nu găsește nimic și se uită de 
la distanță la înțelept fără să spună ceva sau să se atingă de 
imaginea înțeleptului.

Pur și simplu se preface că nu există, deși uneori pare că cei 
doi ar interacționa, dar interacțiunea se termină cu evitarea 
judecătorului.

În schimb, înțeleptul îl vede și îi zâmbește, îl acceptă exact 
așa cum este, dar o face fără să facă niciun efort sau vreun 
gest în direcția judecătorului.

Judecător - Împlinit

O contradicție pentru judecător, pentru că el nu crede că 
există vreo persoană în această lume fără nicio problemă, 
așa cum este împlinitul.

Nici măcar nu caută să-l judece, pentru că vede foarte clar 
simplitatea și prezentul în care trăiește împlinitul.

Se uită, nu îi vine să creadă, acceptă și apreciază orice 
interacțiune cu acesta, cu toate că undeva, în adâncul 
sufletului, simte invidie pe binele ce se revarsă din împlinit.

Un bine pe care nu-l înțelege, dar pe care îl acceptă și îl 
apreciază mult, uneori prea mult, având puseuri emoționale 
cu privire la comportamentul împlinitului, când îl laudă și îl 
apreciază în gura mare, când spune ceva nepotrivit la adresa 
acestuia și se scuză după.
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6.7 JUDECĂTOR - CUM ÎȘI ALEGE PARTENERUL/
PARTENERA

Celălalt tipar cu care se înțelege de minune Judecătorul, este 
Fricosul.

Interesant este că aici avem foarte multe tranzacții, de tot 
felul.

Visul Judecătorului este să fie lider și dintotdeauna și-a dorit 
asta, iar cu Fricosul are cum să experimenteze capacitatea 
de a conduce.

Și reușește în repetate rânduri să fie lider, dar nu tot timpul, 
pentru că și Fricosul are ceva de spus și ceva de oferit 
Judecătorului.

Așa că apare o relație interesantă între cei doi, în care se 
susțin și se apreciază reciproc și în care devin prea prieteni, 
ceea ce le susține relația.

Au mici probleme de relație, dar cumva se înțeleg și 
Judecătorului îi place foarte mult rolul de lider, pe care-l 
primește, pentru că fricosul nu știe să-și asume acest rol și 
are nevoie de sprijinul Judecătorului, amândoi susținându-și 
astfel tiparele comportamentale.

Picanteria relației este dată de viața socială, unde 
judecătorul excelează și fricosul în sfârșit are o poziție de 
putere în cadrul grupului și se simte întru totul acceptat, iar 
asta le conferă amândurora foarte multe satisfacții.

Mai tot timpul angrenați în tot felul de relații și prinși până 
peste cap în tot felul de picanterii sociale.

Ei sunt cei care știu toate secretele din cadrul grupului și 
vorbesc des, mult prea des, despre acestea.

În această situație avem două 
direcții, ca în majoritatea 
tiparelor comportamentale, 
prima fiind relația cu 
Învingătorul, pentru că 
judecătorul în prima fază 
este perceput ca un lider din 
punct de vedere social, și așa 
este, iar Învingătorul vede în 
Judecător o persoană care îl 
incită și îl acceptă ca lider.

Așa că Învingătorul este 
primul care se avântă într-o 
relație cu o Judecătoare, de 
cele mai multe ori, dar și o 
Învingătoare cu Judecător, 
doar că mai rar.

Desigur că relația se rezumă 
la ceea ce au ambele tipare să 
ofere cât timp sunt împreună, 
pe de-o parte Învingătorul 
oferă direcție, relaxare 
financiară și siguranță, iar 
judecătorul o viață socială 
plină și antrenantă.

Tocmai din acest punct de 
vedere cei doi se potrivesc, 
doar din perspectiva 
Judecătoare și Învingător, 
invers nu se întâmplă.

Relația nu o să țină, ci se va 
termina la un moment dat 
și se vor despărți destul de 
greu, pentru că amândoi 
au senzația că pierde ceva 
și amână cât pot de mult 
momentul despărțirii.

În această situație avem două 
direcții, ca în majoritatea 
tiparelor comportamentale, 
prima fiind relația cu 
Învingătorul, pentru că 
judecătorul în prima fază 
este perceput ca un lider din 
punct de vedere social, și așa 
este, iar Învingătorul vede în 
Judecător o persoană care îl 
incită și îl acceptă ca lider.

Așa că Învingătorul este 
primul care se avântă într-o 
relație cu o Judecătoare, de 
cele mai multe ori, dar și o 
Învingătoare cu Judecător, 
doar că mai rar.

Desigur că relația se rezumă 
la ceea ce au ambele tipare să 
ofere cât timp sunt împreună, 
pe de-o parte Învingătorul 
oferă direcție, relaxare 
financiară și siguranță, iar 
judecătorul o viață socială 
plină și antrenantă.

Tocmai din acest punct de 
vedere cei doi se potrivesc, 
doar din perspectiva 
Judecătoare și Învingător, 
invers nu se întâmplă.

Relația nu o să țină, ci se va 
termina la un moment dat 
și se vor despărți destul de 
greu, pentru că amândoi 
au senzația că pierde ceva 
și amână cât pot de mult 
momentul despărțirii.
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6.8 JUDECĂTOR - CUM ÎȘI PROGRAMEAZĂ COPIII

JUDECĂTOR

De ce se întâmplă asta?

Pentru că persoana se critică mult prea mult și o face adesea 
fără să-și conștientizeze dialogul interior, care se manifestă 
uneori mult prea agresiv și de aici apare critica și în exterior, 
iar cel mai adesea critica se duce spre propriul copil.

Ce rezultă?

Un alt tipar de judecător din păcate, pentru că toate aceste 
manifestări comportamentale, care duc la formarea tiparului 
de judecător, le regăsim și la părintele judecător.

Din păcate asta se întâmplă cu copilul cel mai mare și cel mai 
adesea, acesta preia același comportament, indirect.

Apoi apare copilul care își dorește foarte mult să primească 
atenția părinților și în situația dată, se va sacrifica pentru a fi 
văzut, așa că direcția celui de-al doilea tipar comportamental 
format, este spre a se sacrifica.

Mai exact, va face tot ceea ce este necesar ca părintele cu 
acest tipar comportamental, de Judecător, să-și observe 
copilul, să îi valideze acțiunile și să îi satisfacă nevoia de 
iubire.

Va face întocmai cum îi cere părintele și este cel mai 
ascultător copil cu putință.

Este genul de copil cuminte din cale afară, dar cu probleme 
care vor apărea mai târziu în viața copilului, pentru că își 
anulează emoțiile din cauza fricii de a nu primi iubire și asta îl 
sperie din ce în ce mai tare, de-a lungul timpului.

Aici intervine critica din 
dialogul interior și se 
manifestă mult prea evident 
în majoritatea cazurilor.
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6.9 JUDECĂTOR - SOLUȚIA

Dar sunt câteva provocări, pentru că bârfa este o „abilitate” 
ce poziționează judecătorul în postura de lider, din punct de 
vedere social.

Și tocmai acest dialog interior, critic, îl ajută foarte mult pe 
judecător în a emite judecăți și a bârfi de așa natură, încât 
totul să aibă o direcție și un beneficiu direct din toate aceste 
acțiuni.

Practic, reușește prin acest dialog interior să genereze emoții 
în ceilalți și apoi să profite de pe urma acestor emoții, pentru 
că exact acesta este modul în care manipulează judecătorul.

O abilitate dezvoltată în timp, care pleacă pe neașteptate 
și este foarte greu de observat, dacă nu intervine asupra 
anulării acestui dialog interior, critic.

Ce se întâmplă mai exact?

Atunci când judecătorul are nevoie de această abilitate, 
datorită lipsei unor cuvinte acuzatoare din acest dialog 
interior, nu mai reușește să profite de această abilitate și 
asta îl determină inconștient să renunțe la a se mai observa.

Dar ușoare urme de observare, tot mai rămân.

În cele ce urmează, trec din nou exercițiul “Observatorul” 
pentru a mă asigura că se va face și că ieșirea este la 
îndemâna judecătorului.

Observarea dialogului interior 
critic și aplicarea exercițiului 
“Observatorul” vor determina 
ca acest tipar să nu se mai 
manifeste.
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6.10 JUDECĂTOR - EXERCIȚII 

JUDECĂTOR

6.10.1 Observator:

Îmi observ tot procesul interior pe care îl am, orice activitate 
este generată în prima fază, în interiorul meu, prin 
declanșarea de gânduri și emoții.

Indiferent de ce fac: muncesc, comunic cu ceilalți, mănânc, 
mă plimb, ș.a.m.d. procesul gândurilor și al emoțiilor se 
întâmplă tot timpul în mintea noastră și tocmai asta trebuie 
observat.

Așa că îmi observ gândurile, știu cum să o fac pentru că am 
mai făcut asta de foarte multe ori, apoi observ ce simt în 
funcție de gândul pe care l-am avut știind acum că emoția 
sau emoțiile sunt generate de aceste gânduri și mă opresc.

Adică nu mai interpretez ceea ce simt, nu mai judec ceea ce 
văd sau ceea ce simt, nu mai pun nicio etichetă, adică nu mai 
numesc într-un fel sau altul conceptele observate.

Exemple: 

„Ce prost sunt!

“Este nesimțită doamna, pentru că se bagă în față!”

“Îl urăsc!”

“E grasă și are tupeu să îmi vorbească așa”

“Sunt o prostuță!”

Toate aceste exemple de etichetare sunt efectul judecății și a 
interpretării gândurilor și a emoțiilor și tocmai aceste cuvinte 
le folosim în comunicarea cu noi înșine.

Evitând să le mai folosim în dialogul interior, le vom scoate 
din fondul nostru lexical și încet, încet, le vom elimina ca stări 
din viața noastră.

Practic nu dăm curs obișnuinței minții de a dezbate, 
interpreta gândurile și emoțiile trăite și observate.

Spor la observare!

6.10.1 Observator

6.10.2. Exercițiul tăcerii:

6.10.3 Exercitiile MOVE! 

• 3.1.      Mișcă-te

• 3.2.     Observă-te!

• 3.3.     Validează-te!

• 3.4.     Eliberează-te!

6.10.4. Fă ceva semnificativ 
pentru tine și pentru lumea în 
care trăiești.

6.10.5. Înțelege, apreciază, 
învață

6.10.6. Unde doare? - Cât de 
tare doare să nu ai dreptate?
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6.10 JUDECĂTOR - EXERCIȚII 

6.10.1 Observator

6.10.2. Exercițiul tăcerii:

6.10.3 Exercitiile MOVE! 

• 3.1.      Mișcă-te

• 3.2.     Observă-te!

• 3.3.     Validează-te!

• 3.4.     Eliberează-te!

6.10.4. Fă ceva semnificativ 
pentru tine și pentru lumea în 
care trăiești.

6.10.5. Înțelege, apreciază, 
învață

6.10.6. Unde doare? - Cât de 
tare doare să nu ai dreptate?

6.10.2. Exercițiul tăcerii:

Taci pentru câteva ore, legate (6- 8h în timpul zilei), apoi 
încearcă să taci 1 zi întreagă (24h), pentru ca ulterior, să 
reușești să taci pentru o perioada mai lungă de timp. 

Inițial mintea ta va căuta gălăgia din jur; încearca să oprești 
toate dispozitivele zgomotoase din preajma ta, să stai în 
liniște. Acest exercițiu îți va aduce la suprafață dialogul 
interior, care odată observat și ascultat, îți va fi poartă spre 
eliberare. 

Te repoziționează față de tine, te ajută să vezi faptul că cel 
mai aspru om care te judecă, ești chiar tu. 

Dându-ți voie să nu te mai judeci, vei înceta din a-i mai 
judeca și pe ceilalți. 

6.10.3 Exercitiile MOVE! 

3.1     Mișcă-te

30 de min de sport zilnic – exercițiul acesta va avea o 
eficiență maximă abia după ce l-ai făcut consecvent, minim 
21 de zile. Conform cercetărilor, orice obicei nou, pe care 
dorești să îl instalezi în modul tău de viață, trebuie repetat 
minim 21 de zile.

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

La nivelul organismului sunt eliberați neurotransmițători și 
hormoni care îți vor da exact surplusul de energie de care ai 
nevoie. Se oprește secreția de cortizol, așa-numitul „hormon 
al stresului”, crește secreția de oxitocină și dopamină, care 
ajută la sporirea fericirii și bunăstării resimțite.

3.2.     Observă-te!

Observă cât de des judeci, când judeci, pe cine și de ce și 
încetează exact în clipa în care realizezi că faci asta! 

Observă cât de des exagerezi în acest proces de judecată.

Observă cât de des ești nerecunoscător pentru viața pe 
care o ai și ce anume te determină să te poziționezi în 
superioritate.
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6.10 JUDECĂTOR - EXERCIȚII 

JUDECĂTOR

6.10.1 Observator

6.10.2. Exercițiul tăcerii:

6.10.3 Exercitiile MOVE! 

• 3.1.      Mișcă-te

• 3.2.     Observă-te!

• 3.3.     Validează-te!

• 3.4.     Eliberează-te!

6.10.4. Fă ceva semnificativ 
pentru tine și pentru lumea în 
care trăiești.

6.10.5. Înțelege, apreciază, 
învață

6.10.6. Unde doare? - Cât de 
tare doare să nu ai dreptate?

Fă această observare și celebrează observarea în sine și 
capacitatea ta de a te observa, dobândită acum.

3.3.     Validează-te!

Folosește fiecare lucru pe care îl faci pentru a-ți acorda 
autovalidare. Mulțumește-ți pentru că lucrezi sau realizezi 
mici treburi gospodărești, mulțumește-ți pentru îndeplinirea 
sarcinilor de muncă într-o zi obișnuită, ca și cum le-ar face o 
altă persoană în locul tău!

3.4.    Eliberează-te!

Eliberează-te de idei preconcepute, de judecată, de 
convingeri! Acceptă totul exact așa cum este acum și 
orientează-te spre evoluție. Cum pot face ceva bun, din ceea 
ce am? Care sunt cele mai potrivite acțiuni pe care să le 
întreprind pentru a-mi transforma situația actuală, în cea pe 
care mi-o doresc?

6.10.4. Fă ceva semnificativ pentru tine și pentru lumea în 
care trăiești. Umanitatea are nevoie de bunătatea ta! Nu 
ești slab dacă dăruiești bunătate! Demonstrează că ești 
bun, prin fiecare mișcare a ta. Pentru că ești! Descoperă-ți 
pasiunea și dăruiește-i loialitate!

6.10.5. Înțelege, apreciază, învață – exercițiul pe care îl poți 
face în fiecare moment al zilei, dar mai ales atunci când te 
surprinzi judecând pe cineva.

Înțelege ce anume din comportamentul celuilalt îți activează 
o parte pe care o judeci din tine sau ce anume îți stârnește 
ranchiuna față de persoana respectivă.

Apreciază în ce măsură ai vrea să fii în locul celui pe care îl 
judeci, cât de multe cunoști despre el, câte greutăți a avut de 
înfruntat până în prezent. Cât din încărcarea respectivului ai 
vrea să duci ?

Învață întotdeauna câte ceva nou! Nimeni nu le știe pe toate, 
iar atunci când le știe, cu certitudine se poate perfecționa în 
anumite direcții, a ceea ce știe deja.

Ce poți să înveți dintr-o întâmplare pe care o judeci cu 
asprime?
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Ce anume poți învăța de la o persoana pe care o judeci? 
Când te pozitionezi în postura de învățăcel, nu ai cum să 
greșești, așa că, te provoc să îți faci curaj și să înveți!

6.10.6. Unde doare? - Cât de tare doare să nu ai dreptate? 
Dă-ți voie să nu ai întotdeauna dreptate! 

Nu ai nimic de demonstrat, ești perfect exact așa cum ești! 
Acum încearcă să observi orice situație în care vrei să ai 
dreptate. 

Cât de des se întâmplă asta? 

Observi că poți fi ușor manipulat de oamenii care îți dau 
dreptate, chiar și atunci când sunt convinși că nu o ai? De ce 
să cedezi această putere? Este a ta!

Încercând să nu-ți mai dai dreptate, ai să poți sesiza foarte 
ușor jocul de scenă al persoanelor care au învățat cum să te 
manipuleze.

6.10.1 Observator

6.10.2. Exercițiul tăcerii:

6.10.3 Exercitiile MOVE! 

• 3.1.      Mișcă-te

• 3.2.     Observă-te!

• 3.3.     Validează-te!

• 3.4.     Eliberează-te!

6.10.4. Fă ceva semnificativ 
pentru tine și pentru lumea în 
care trăiești.

6.10.5. Înțelege, apreciază, 
învață

6.10.6. Unde doare? - Cât de 
tare doare să nu ai dreptate?
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