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7.1 PERFECȚIONIST - PREZENTARE

• Pune presiune pe sine și 
pe ceilalți pentru că totul 
trebuie făcut perfect

• Este invidios dacă cineva a 
făcut ceva mai bun decât 
el

• Nu învață decât de la 
cei mai buni și nu se 
mulțumește cu puțin

• Se pregătește excesiv și 
de multe ori amână să 
acționeze

Un tipar care se naște din aceeași frică, de a nu fi îndeajuns 
de bun și care se manifestă cel mai evident, prin frica de 
succes.

O frică de succes care ne ține în procrastinare.

Atunci când vorbim despre perfecționist, involuntar atribuim 
și procrastinarea ca atribut principal.

Un perfecționist, întotdeauna va fugi de succes inconștient 
și asta se traduce prin procrastinare, adică a amâna la 
nesfârșit acele lucruri care cu siguranță vor da rezultate.

Dar el nu vrea să treacă de această etapă, pentru că asta ar 
presupune să dea nas în nas cu frica de succes.

Și aici avem un tipar construit dintr-un soi de critică, doar 
că nu este evidentă, ca în cazul judecătorului, ci este 
manifestată printr-o atenționare arhiprezentă.

Va avea o problemă semnificativă din punct de vedere 
profesional și desigur că aceasta se va transmite în toate 
aspectele vieții.

În spate se ascunde tot rana de respingere și modul în 
care se manifestă este prin frica de a nu fi îndeajuns de 
bun și apoi frica de judecată, iar aceasta frică de judecată 
generează frica de succes, pentru că ceilalți nu pot înțelege 
superioritatea altfel, doar prin creația perfectă, orice ar 
presupune asta.

Un perfecționist transpune acest concept prin ceea ce face și 
foarte ușor reușim să îl confundăm cu un autodidact, doar că 
el se oprește, se blochează când dă nas în nas cu frica ce a 
fost atât de des resimțită în copilărie.

Evident că totul se întâmplă în mintea perfecționistului care 
se pierde în propria minte și asta îl face să nu mai vadă altă 
realitate.

Nu acceptă alte idei, alte păreri și oricine contrazice un 
perfecționist să se aștepte la o confruntare, pentru că ceea 
ce crede despre viață, pentru el reprezintă adevărul absolut.

Perfecționistul este din punct de vedere profesional, un 
foarte bun executant, dar este mediocru dacă îi revine 
procesul de decizie.

De fiecare dată găsește probleme la propria creație și cu cât 
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se apropie mai tare de finalizarea proiectului, cu atât mai 
mult se sperie și bate în retragere. 

Paradoxul este că nu recunoaște problema pe care o are și 
astfel că nu conștientizează nicio frică, ba chiar mai mult de 
atât, se concentrează pe a perfecționa creația fără să-și dea 
voie să își observe problema.

Expresia: „în lucru” i se potrivește de minune perfectionistului.
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7.2 PERFECȚIONIST -  CAUZĂ

Aceeași cauză și în cazul 
perfecționistului, un părinte 
care l-a respins când era 
mic și era acceptat doar 
când totul era perfect, adică 
notele la școală, curățenia 
impecabilă, comportamentul 
de asemenea, ș.a.m.d.

Un fel de tipar de sacrificiu, doar că iubirea există, dar în 
porții mici și cu atenționări dese, care direcționau și îi aranjau 
comportamentul perfecționistului.

Iar fiecare atenționare era direcționată spre a-i aranja și 
poziționa comportamentul, exact așa cum își dorea părintele 
care trăia prin realizările copilului.

Un părinte care se lăuda la propriu, cu educația oferită și 
desigur că asta s-a transpus mai departe copilului, ceea ce 
presupune că va excela într-o direcție sau alta, tocmai pentru 
a avea cu ce să se mândrească.

Doar că sunt puțini copiii care reușesc să fie perfecți și din 
acest punct de vedere, rareori reușesc perfecțiunea pe care 
și-o dorește părintele și ajung să le fie teamă că nu vor reuși 
să îi satisfacă pretențiile unui părinte mult prea autoritar, 
mult prea exigent și mult prea nemulțumit de propria viață.

Pur și simplu trăiește adesea această frică, a criticii, 
manifestată prin atenționare din partea părintelui și oricât 
de mult s-ar zbătea să îi facă pe plac, oricum va primi cel 
puțin o atenționare.

Un tipar care nu a primit iubirea de care avea nevoie, ci a 
primit-o cu porția, puțin câte puțin, aceasta fiind mereu 
condiționată de comportamentul impecabil.

Iar acest comportament impecabil se lasă așteptat adesea, 
pentru că un copil se plictisește și acceptă critica sub forma 
atenționărilor.

Adică cedează să mai lupte, pentru că finalul îl știe și oricum 
va simți că nu este îndeajuns de bun, orice ar face.

 
Aceasta frică se transformă în frica de succes și de aici 
întreaga poveste.

Încă un detaliu important, părintele este dascăl, doctor, 
avocat sau are o poziție de superioritate în comunitate și de 
aici dorința lui ca și copilul să fie „la înălțimea” părintelui.
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arhiprezentă și ea se trage 
din frica de eșec, care se 
construiește pe baza fricii de 
a nu fi îndeajuns de bun și se 
naște din frica de respingere.

O frică destul de  ascunsă 
din nou, dar modul în care 
s-a format acest tipar  
comportamental pleacă tot 
de la iubire.

O iubire pe care o căutăm cu 
toții și o regasim in noi dacă 
ne lăsăm ghidați de ceea ce 
suntem, doar ca nu reusim 
datorită obișnuinței minții 
de a gândi și interpreta tot 
ceea ce vede prin prisma 
convingerilor și conditionarilor 
existente.

7.3 PERFECȚIONIST - TIPAR EMOȚIONAL

PERFECȚIONIST

Perfecționistul simte uneori nemulțumire, dar nu tot timpul 
pentru că starea pe care o trăiește cel mai adesea este o 
stare specială, de neutralitate, pe care o  regăsim pentru 
prima dată și asta îl face să pară pierdut în gândurile lui

Neutralitatea lui se naște din dorința de a realiza creația 
supremă.

Perfectionistul crede în acest vis de a construi ceva perfect 
pentru că a fost programat în această direcție de când era 
copil și uneori nu conștientizează că vrea acest lucru, dar asta 
reiese din ceea ce își dorește să realizeze, ce vis are și cum își 
dorește să le arate el lor.

Această ultimă expresie: „Le arăt eu lor!”, provine din tăcere, 
din frustrarea că nu poate să spună că nu este corect sau 
că el știe cum se face, pentru că nu avea cum să își  înfrunte 
părintele care îl reducea la tăcere, mai tot timpul.

Orice remarcă făcea în copilărie, era urmată de critică sub 
forma acestor atenționări, care se transformau într-o morală 
covârșitoare, căreia nu îi făcea față, așa că în dialogul interior 
a apărut nedreptatea, ca manifestare și acest „Le arăt eu 
lor!” era recompensa.

Acest „le arăt eu lor” spune foarte multe, deoarece copilul nu 
avea cui să spună ce avea de spus, pentru că nu era ascultat 
și acesta era modul în care reacționa la nedreptate.

Adică își punea pofta în cui pentru când va reuși să se 
răzbune pe cei care îl nedreptățesc.

Așa că adesea trăiește și o stare de iritare latentă, care 
declanșează mai mereu frustrarea că nu are ce să facă 
pentru a reuși și astfel se întoarce la început de fiecare dată, 
fără să mai încerce.

Mai exact, este resentimentul ca „emoție de acasă” ce se 
amestecă cu o ușoară iritare, ceea ce îl face reactiv atunci 
când îi atingi rănile emoționale.

Adică atunci când îl atenționezi.

Perfecționistul, la fel ca și judecătorul, din cel atenționat la 
tot pasul, a devenit el cel care atenționează mai tot timpul, 
direcționând comportamentul celor din jur prin aceste 
atenționări arhiprezente.
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Emoțiile simțite adesea:

iritare, resentiment, regret, înverșunare, iritare, îngrijorare, 
competitivitate, frustrare, furie, ostilitate, mândrie, aroganță, 
remușcare, regret, neutralitate, ignoranță, îndârjire, ambiție.

Iar ca tipar emoțional cel mai adesea resimțit:

neutralitate, preocupare, ignoranță, resentiment, frustrare, 
îndârjire, înverșunare, iritare, ostilitate, furie.

7.3 PERFECȚIONIST - TIPAR EMOȚIONAL
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Prima dată se pierde în detalii, în tot felul de amănunte care 
nu sunt necesare și care nu aduc valoare proiectului, dar el 
face caz din aceste detalii și începe să se lupte cu toți cei ce 
spun că nu sunt necesare.

Devine războinic la propriu și este imposibil să te mai înțelegi 
cu el, pentru că nu ascultă la propriu, așa cum se întâmpla și 
în copilărie când nu era ascultat.

Dialogul lui interior este unul la extremă, când se judecă și se 
etichetează în toate felurile, când își vorbește foarte frumos 
și se laudă în fel și chip.

Această dualitate am mai întâlnit-o în trecut și este modul în 
care se manifestă perfecționistul și vine tocmai din această 
neutralitate care îl ajută să stea foarte aproape de el însuși.

Practic, se provoacă mai tot timpul, fără ca măcar să 
conștientizeze.

Iar această provocare este tot un obicei de-al lui preluat 
din copilărie, pentru că pe lângă toate aceste atenționări, 
părintele perfecționistului a construit un soi de ambiție - 
motivație care stă mai tot timpul în prag de a erupe.

Este modul în care le arată el celorlalți, o expresie greu de dus 
ca și copil, dar binevenită ca adult.

Este mai tot timpul la linia de start, gata - gata să deruleze 
cel mai important proiect al vieții lui.

Doar că are o relație dificilă cu propriile emoții și nu vrea să le 
recunoască, să conștientizeze că aceste emoții sunt cele care 
îi dau sens în viață.

Respinge inteligența emoțională și atribuie emoțiile celor 
slabi, pentru că acestea l-au rănit în copilărie.

Disperat să-și găsească validarea, uneori manipulează doar 
pentru a primi această validare.

Cu toate că nu știe cum să iasă din propria capcană care 
îl ține nefericit și neîmplinit, nu o să ceară ajutorul, pentru 
că în momentele de laudă, își oferă îndeajuns de multe 
recompense.

Cu toate acestea, la un moment dat, simte că poate să iasă 
din propria capcană și își propune să studieze emoțiile, doar 
că inconștient renunță, pentru că frica apare și îl blochează.

Pe un perfecționist 
întotdeauna îl vom vedea că 
lucrează la propria lui creație 
și o face cu o pasiune ieșită 
din comun, pur și simplu se 
pierde în ceea ce face și se 
laudă de fiecare dată cu 
aceasta.

Se pierde în activitatea 
respectivă și cât timp 
construiește bazele, totul 
merge strună, apoi, când 
ajunge în faza de mijloc 
este implicat și începe să își 
prezinte proiectul, să se laude 
și începe capcana să apară.

Continuarea este aceeași 
de fiecare dată: se oprește 
atunci când proiectul ajunge 
la 70% pentru că începe să 
se sperie de propria reușită, 
inconștient și începe să se 
autosaboteze.
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Își construiește o imagine de sine falsă, în care mai mereu 
reușește și demonstrează celorlalți cât de bun este și cum 
știe el să reușească învingându-și imensa frică de succes.

În sinea lui nu există această procrastinare, pentru că el 
reușește în imaginația lui, doar că nu reușește să o facă și în 
realitate și asta îl frustrează.

Își învinovățește părinții adesea, pentru nereușită și cu asta 
se mulțumește o perioadă, neștiind că tocmai asta îl ține în 
iluzie.

Trăiește adesea într-o iluzie conștientă, o altă extremă a 
exprimării comportamentului perfecționistului, dar în spate 
se ascunde frustrarea, care îl ține încă la porțile succesului.

Are tot ceea ce îi trebuie pentru a reuși, știe asta și cumva nu 
ajunge să își ia laurii pe care îi merită, datorită acestei frici și 
nici nu știe cum să o învingă, ceea ce este paradoxal.

Se rătăcește astfel în propria minte, inconștient și deși evită 
cât poate mult să ajungă în postura de a fi atenționat, tot 
ajunge (cu toată înverșunarea) să se rătăcească în tot felul 
de concepte, pentru că prima persoană care îl atenționează, 
este chiar el însuși.

Paradoxul continuă prin mândria pe care o trăiește 
adesea și tocmai această mândrie fiind cea care nu-l 
lasă să recunoască faptul că nu știe cum să scape de 
perfecționismul care îl exasperează.

De aici și dorința lui imensă de a demonstra și de a arăta mai 
tot timpul celorlalți, că poate, indiferent dacă a făcut asta 
până acum.

Și cu toate acestea, pentru a simți mândria, are nevoie de 
un lider care reușește, care poate și care nu se pierde în 
perfecționism, doar că este foarte greu să lucreze cu unul.

Dacă este prea slab, îl sabotează, dacă este prea puternic, 
îl respinge și ajunge în punctul de a sabota proiectul la care 
lucrează.

Caută să i se observe munca și aportul, în mod special 
din partea femeilor, pentru că inconștient caută validarea 
mamei și apreciază atunci când liderul este o femeie, cumva 
reușesc să se înțeleagă.

7.4 PERFECȚIONIST - CUM SE MANIFESTĂ
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Iar într-o astfel de situație, partea financiară nu contează, 
pentru că emoțional simte împlinire.

Acest scenariu îl determină să exceleze în ceea ce face și 
adesea devine un specialist pe domeniul ales.

Asta îl face un angajat impecabil și un antreprenor mediocru.

De asemenea este mediocru la emoții, dar impecabil la logica 
gândirii, o logică ce o transformă în adevărul absolut și este 
îndrăgostit de propria minte.

Consideră că cel mai de preț lucru pe care îl are, este propria 
minte și mai crede că aceasta este cea care nu l-a dezamăgit 
niciodată, neînțelegând jocul minții, pentru că nu-și dă voie 
să își înțeleagă emoțiile..

Un om ce caută să primească iubire prin ceea ce face și 
adesea confundă respectul cu iubirea.

Evident că și invers, lipsa de respect cu lipsa iubirii.

Teama că nu este îndeajuns de bun, alternează la el: fie este 
furios pentru că nu este cel mai bun - ceea ce presupune că 
nu va primi iubire, fie este în competiție - ceea ce presupune 
căutarea iubirii, fie este mândru din cale afară - semn că a 
primit iubire.

Reacționează mult prea impulsiv la iubire, fie că o primește, 
fie că nu o primește.

O mare slăbiciune, aș putea spune, pentru că femeile 
văd această nevoie și inconștient profită în prima fază de 
aceasta, ca mai apoi să cadă chiar ele, când apare altă 
energie care oferă această iubire și tot așa, un cerc vicios al 
satisfacerii acestei nevoi.

Un tipar comportamental predominant regăsit la bărbați, 
tocmai de aceea exemplul de mai devreme, a fost din 
perspectiva unui bărbat perfecționist.

Un ultim detaliu: trăiește mai mereu în viitor, spunând că o să 
le arate lor, într-un viitor apropiat, dar realitatea este cu totul 
alta și cu toate acestea, ține cu dinții de aceste proiecții de 
victorie mult așteptată.

7.4 PERFECȚIONIST - CUM SE MANIFESTĂ
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7.5 PERFECȚIONIST - CUM NE INFLUENȚEAZĂ

Nu știm cum să ieșim din 
această procrastinare care 
se manifestă în toate laturile 
vieții noastre.

Relația personală poate să 
reprezinte perfecțiunea și 
perfecționistul crede asta, 
așa că va munci pentru asta.

În relațiile sociale, caută să 
se poziționeze de fiecare 
dată mai bine, adică să își 
îmbunătățească perspectiva.

Latura profesională este cea 
care îl împlinește, chiar dacă 
nu are proiecte finalizate și 
livrate; aici dă totul și caută 
perfecțiunea întruchipată.

Procrastinarea, în cazul perfecționistului, este dusă la 
extremă și este esența a ceea ce trăiește zi de zi, iar de 
aici, o stare de insuficiență continuă, pentru că nu reușește 
niciodată, ci este cel care încearcă mai mereu.

Această insuficiență se manifestă peste tot, iar atunci 
când nu reușește, este nevoie să aibă și o scuză mai mereu 
pregătită, ceea ce presupune că vorbește adesea din teorii 
sau din cărți, dacă vrei, fără să fie persoana care a pus în 
practică.

Se considera „doar” suficient și îndeajuns de bun, dar nu este 
așa, ci doar își construiește senzația că reușește.

Se blochează de cele mai multe ori în clasicele lui frici, 
enumerate mai devreme și din care nu știe cum să iasă.

Nu și le înfruntă, în schimb caută mai mereu pe altcineva 
care să își asume aceste frici în locul lui și adesea găsește, 
reușind astfel să amâne această confruntare la nesfârșit.

Ascunde la vedere cumva nereușita și veșnica procrastinare 
și asta îl determină să trăiască într-o permanentă iluzie și cu 
toate că ceilalți vor să îl ajute, arătându-i perfecționistului 
această procrastinare, el refuză ajutorul în prima fază, apoi 
începe să negocieze felul în care să-i fie livrat acest ajutor, de 
așa natură încât el să nu iasă din masca pe care o poartă.

Perfecționistul critică adesea în exterior orice nu este în 
concordanță cu valorile lui și o face prin acele atenționări 
atât de bine știute.

Asta îl face să fie apreciat doar de o mică parte din cei 
cu care interacționează, însă din exterior, pare că face, că 
reușește, așa că ceilalți vin spre el tocmai pentru a-i ajuta 
să reușească, iar la asta se pricepe, pentru că reușește să îi 
determine pe ceilalți să reușească - ceea ce este paradoxal

Această insuficiență îl face pe perfecționist să trăiască 
o nemulțumire ușoară, care se transformă repede în 
resentiment, ceea ce declanșează tiparul lui emoțional și 
ajunge relativ repede la frustrare.

Iar această frustrare este acoperită de mândrie - o emoție 
care îl face să uite de ceea ce simte el și pe care o trăiește 
adesea, prin ceea ce va face.

Aceste planuri par că se vor înfăptui într-un viitor apropiat 
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iar el trăiește adesea în acest viitor, fără sa știe că emoția 
resimțită din ceea ce va face, îl ține într-un viitor „mai mult ca 
prezent”.

Mândria este emoția care suplinește iubirea, pentru un 
perfecționist și evident că aceasta este sursa iluziei vieții.

Și acest tipar comportamental aleargă să-și satisfacă 
mândria, în fel și chip și asta îl ține prizonier în plăcerea unei 
reușite iluzorii.

O emoție, stare, trăire, care îi anulează emoțiile reprimate la 
nesfârșit.

În cazul perfecționistului, mai apare un paradox: pe de-o 
parte, când este iubit, perfecționistul este arogant pentru 
că se simte superior, iar când nu se simte iubit, devine 
conflictual.

Doar că această formă de conflict este una latentă, cum era 
în copilărie când trebuia să rabde clipă de clipă atenționările 
unui părinte mult prea autoritar.

Și prin acest conflict latent și aroganța despre care spuneam 
mai devreme, reușește să îi țină departe de rănile lui, pe 
ceilalți.

Cei pe care-i are în jurul lui perfecționistul, îl acceptă așa cum 
este și îi ignoră extremele, cu toate că sunt arhiprezente. 

Trăiește mai tot timpul în viitor, în ceea ce va realiza și asta 
îl face să viseze mult cu ochii deschiși și uneori nu vrea să se 
întoarcă în prezent, deși este chemat, pur și simplu nu vrea să 
se rupă de visul lui.

Cu toate aceste măsuri de a se poziționa în propria viață, 
perfecționistul își pregătește întreaga existență pentru a 
reuși, pentru a avea succes și pentru a demonstra că este un 
geniu neînțeles.

Și reușește la un moment dat, deși nu pare. Când nimeni nu 
mai crede în el și când este în sfârșit singur cu el, reușește să 
se ia de frica lui și să o învingă cumva; deși lupta va fi aprigă, 
reușește să stea cu frica și să dobândească succesul.

Astfel începe dansul cu frica și nu se mai oprește din acest 
dans, pentru că a înțeles ce are de făcut pentru tot restul 
vieții.
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O viață pe care o trăiește fără a mai procrastina pentru că 
asta îl scoate din perfecționist și îl determină să acceadă în 
următorul tipar comportamental - în autodidact.

7.5 PERFECȚIONIST - CUM NE INFLUENȚEAZĂ
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7.6 PERFECȚIONIST - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU 
CELELALTE TIPARE COMPORTAMENTALE

PERFECȚIONIST

Am ajuns și în punctul în care vedem un alt tipar care suferă 
și se ascunde sub masca procrastinării, care îl determină să 
relaționeze doar din prisma acestei măști pe care o poartă, 
cu un amestec de iritare, frustrare și un resentiment care nu-i 
dă voie să fie autentic, nu-i dă voie să se uite cu iubire la el și 
la viață.

Un alt tipar prins în capcana unei educații nepotrivite.

Perfecționist - Apatic

Amândoi știu cum este să încerci și să nu reușești și datorită 
acestei dureri care se ascunde în ei, se recunosc, dar amândoi 
poartă masca atunci când se văd.

Se atrag și se sprijină în măsura în care reușesc să o facă fără 
să își dea explicații unul altuia.

Profesional se sprijină cel mai adesea, dar și din punct de 
vedere social, atunci când se adresează unui grup în care 
amandoi sunt prezenți, se sprijină necondiționat.

Perfecționist - Victimă

Nu își asumă propriul comportament niciunul dintre cele 
două tipare și astfel văd unul la altul doar minusurile, ceea ce 
îi va face să stea la distanță unul de celălalt.

Nu se bucură de interacțiunea dintre ei. Atunci când sunt 
nevoiți să o facă, fiecare în parte, disprețuiește cumva lipsa 
de asumare a celuilalt tipar.

Victima îi reproșează perfecționistului că nu își asumă, pe 
când perfecționistul o ignoră la propriu, cu aroganță și 
superioritate.

Perfecționist - Fricos

Amândoi se pricep de minune la procrastinare și oarecum 
reușesc să fie prieteni și să se susțină, când este nevoie, chiar 
dacă nu lasă impresia că așa ar fi.

Fricosul este bucuros că nu este singura persoană care 

Perfecționist - Apatic

Perfecționist  - Victimă

Perfecționist - Fricos

Perfecționist  - Sacrificiu

Perfecționist  - Prețios

Perfecționist - Judecător

Perfecționist- Autodidact

Perfecționist - Modest

Perfecționist - Învingător

Perfecționist - Înțelept

Perfecționist - Împlinit
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procrastinează și că mai este o persoană asemănătoare lui.

El se scuză prin procrastinare, pe când perfecționistul este 
frustrat din cauza acestei procrastinări.

Perfecționistul are un admirator în persoana fricosului și asta 
îl bucură și pe el.

Perfecționist - Sacrificiu

Se atrag și se susțin oarecum, mai ales că cel care se 
sacrifică vrea să ajute, doar că acest ajutor trebuie să fie 
direcționat și controlat de către perfecționist.

Așa că se întâmplă doar uneori și condiționat de femeia în 
tipar de sacrificiu și bărbatul ca perfecționist, dar aceste 
tipare exact așa sunt construite predominant.

Ajung să relaționeze, deși la prima vedere nu pare că se 
atrag.

Perfecționist - Prețios

Două tipare care nu se înțeleg și nu se acceptă reciproc, 
deoarece au valori total diferite; educația i-a determinat să 
o ia pe cărări total diferite, motiv pentru care nu se înțeleg 
absolut deloc.

O educație în care unul a fost răsfățat și astfel a crezut că 
totul i se cuvine, iar celălalt a fost pus la treabă.

Amandoi au senzația că ceva îi lipsește celuilalt și fiecare se 
îndepărtează.

Perfecționist - Judecător

Datorită fricii de a nu fi îndeajuns de buni, ambele tipare 
intră în concurență unul cu celălalt și de aici ies lucruri foarte 
interesante, pentru că amândoi se poziționează în fața 
grupului, ca lideri.

Doar că de data aceasta concurența este una constructivă 
și amândoi se bucură de ea, ajungând să se respecte într-un 
mod special.

Perfecționist - Apatic

Perfecționist  - Victimă

Perfecționist - Fricos

Perfecționist  - Sacrificiu

Perfecționist  - Prețios

Perfecționist - Judecător

Perfecționist- Autodidact

Perfecționist - Modest

Perfecționist - Învingător

Perfecționist - Înțelept

Perfecționist - Împlinit

7.6 PERFECȚIONIST - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU 
CELELALTE TIPARE COMPORTAMENTALE
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Se sprijină pentru că în cele din urmă sunt dezamăgiți de 
masca purtată și de aici și înțelegerea tacită dintre ei.

Se simt apăsați de viață și de ceea ce presupune purtarea 
unei măști care nu le dă voie să fie, nu le dă voie să se bucure 
de viață.

O viață pe care amândoi doresc să și-o trăiască fără nicio 
condiționare.

Perfecționist - Autodidact

Se uită unul la celălalt și se înțeleg pur și simplu fără niciun 
efort și se apreciază exact așa cum sunt ei.

Bucuroși că au ocazia să se conecteze, o relație specială, din 
care amândoi vor să înțeleagă sensul muncii lor istovitoare, 
neștiind că fiecare clipă petrecută în slujba împlinirii este o 
binecuvântare.

Se susțin și se apreciază reciproc, pe deoparte dinspre 
autodidact, pentru că și el a fost acolo și știe cum este și pe 
cealaltă parte, pentru că intuitiv, perfecționistul știe că va 
ajunge și el să fie autodidact.

Perfecționist - Modest

Două tipare care știu să se abțină ori de câte ori este nevoie, 
dar cu perspective diferite, pe de o parte modestul este 
cel care face și construiește proiecte în jurul lui, pe când 
perfecționistul nu reușește să livreze și asta îl frustrează 
incredibil de mult.

Apare astfel o concurență pe care o trăiește doar 
perfecționistul, pentru că modestul nu intră în această 
poveste, neavând motiv.

El se concentrează pe a face, pe când perfecționistul are timp 
să se gândească la toate; această concurență naște tot felul 
de emoții nepotrivite.

Genul de relație ce mocnește latent.
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Perfecționist - Fricos
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Perfecționist - Învingător

O relație care se aseamănă foarte mult cu cea de mai 
devreme, perfecționist cu modest, doar că aici lucrurile sunt 
evidente și învingătorul se bucură de poziția de superioritate.

Ceea ce îl frustrează și mai tare pe perfecționist, care se 
simte cel puțin la fel de bun ca învingătorul.

Nu au cum să se înțeleagă și nu au cum să se accepte, 
pentru că se calcă pe nervi unul pe celălalt, pe deoparte 
pentru că perfecționistul nu acceptă „supremația” 
învingătorului și pe cealaltă parte, pentru că învingătorul îl 
consideră inferior pe acesta din urmă- de aici, o luptă surdă 
între cei doi.

Perfecționist - Înțelept

O relație specială pentru simplul fapt că înțeleptul înțelege 
de ce perfecționistul este așa cum este, aceasta făcându-l 
pe acesta din urmă să se simtă acceptat de înțelept, lucru 
care îl bucură și se lasă ghidat de acesta.

Este atent și se poziționează ca elev al înțeleptului și îl 
caută pe acesta ca mentor sau îndrumător pentru partea 
profesională.

Dar se lasă ghidat de acesta și pe celelalte laturi ale vieții, 
pentru că are încredere în el.

Este ceea ce perfecționistul caută la un om: să se conecteze 
cu acesta și să se simtă acceptat, iar când va simți asta, va 
da totul.

Perfecționist - Împlinit

Perfecționistul îl iubește pe împlinit și se simte cucerit 
de acesta prin modul simplu de a satisface nevoile 
perfecționistului.

Vrea să stea în preajma împlinitului, să facă parte din viața 
acestuia și face eforturi pentru aceasta, deși acesta îl va trezi 
și îi va arăta cum să iasă din procrastinare. Perfecționistul 
pare că vrea de data aceasta și îl ascultă întrutotul pe 
Împlinit.
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O relație specială, care se împlinește din ambele sensuri, 
pentru că Împlinitul îl simte atât de aproape pe acesta de 
a vedea viața, cât de magică este și îl ajută necondiționat, 
doar pentru că știe ce se află în spatele fricilor trăite de 
acesta.
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Asta nu se vede la exterior, pentru că perfecționistul pare că 
reușește și de aici fuga celui care se sacrifică, de perfecționist.

Practic nu vede că ar avea nevoie de sacrificiu și asta îl sperie 
și îl face să fugă de perfecționist.

Dar cum devin un cuplu, perfecționistul își dă jos masca 
și încep să se înțeleagă și să își susțină unul altuia tiparul 
comportamental.

A-și da masca jos este un act de curaj din partea 
perfecționistului și asta le conferă amândurora încredere, 
pentru că fiecare vede un gest semnificativ în asta și cumva, 
converg spre o idee comună, cum că adevărata față nu ar 
trebui să și-o arate așa pur și simplu, ci doar în prezența unor 
oameni care merită încrederea lor.

Și asta se transformă într-o înțelegere de familie, care îi ține 
puțin cam departe de prieteniile de familie clasice.

Par introvertiți, dar nu sunt așa, ci se bucură foarte mult de 
prezența lor pentru că ei așa știu să trăiască.

În această relație, este interesant că ambele persoane își văd 
slăbiciunea unul altuia și profită cât se poate de clar unul de 
celălalt, asta părându-le normal, fără să-l respingă.

Perfecționistul este atras și de autodidact, pe care îl respectă 
mult, doar că această relație,  dacă ajunge să se consume, 
se întâmplă rapid și tot la fel de rapid se distanțează unul de 
celălalt,  pentru că se înțeleg profesional foarte bine, dar mai 
puțin personal.

Uneori ajung să fie împreună și profesia este cea care îi 
leagă, dar nu pentru multă vreme, pentru că vor găsi motive 
să se îndepărteze unul de celălalt.

Am ajuns la un punct sensibil, 
pentru că aici avem un fel de 
contradicție: dacă cel care 
se sacrifică nu-l alege pe 
perfecționist, acesta din urmă 
alege tiparul de sacrificiu și 
o face intuitiv, pentru că el 
poate să îi susțină tiparul 
celui care se sacrifică.

7.7 PERFECȚIONIST - CUM ÎȘI ALEGE PARTENERA
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Aș menționa că până de curând, nu existau astfel de 
instrumente, pentru perfecționarea părintelui. Reușeau 
cumva să se informeze, existând totuși posibilitatea ca în 
acest moment, tiparul să fie direcționat către fricos sau 
prețios, dacă perfecționistul nu s-a implicat activ în educația 
copilului - ceea ce este foarte probabil, ținând cont de lipsa 
de asumare.

Spun ca “fricos” sau “prețios” pentru că frica de a nu fi 
îndeajuns de bun o regăsim și la aceste tipare și mai mult 
de atât, regăsim frica de a trăi, care se naște din frica de 
respingere (aici apar foarte multe alte frici).

Și apare un proces de viață, în care scapă cine poate și 
inconștient dispar tranzacțiile normale dintre părinte și copil 
și apar tot felul de tranzacții, gen adult în rol de copil, copil în 
rol de părinte.

Sau părinte-părinte și copilul uită să fie copil, ceea ce îl sperie 
și mai tare și nu știe încotro să o ia.

O copilărie grea pentru un copil care nu este educat direct 
de către perfecționist, ci doar din postura de participant la 
procesul de educație.

Așa că rămâne cumva la latitudinea perfecționistului să se 
implice sau să nu se implice; uneori încearcă asta, oricât de 
târziu ar fi.

Și asta construiește o super relație între cei doi, la un moment 
dat, chiar dacă ambele persoane sunt adulte de acum.

Din prea multe atenționări pe 
care le face în exterior, ajunge 
să își critice și propriul copil, 
doar că în cazul acesta, se 
întâmplă ceva: perfecționistul 
se uită la tot procesul și vrea 
să facă schimbări .

Inconștient, reușește să 
observe ce rezultă din toate 
acele atenționări și se 
oprește, caută să înțeleagă 
mai mult, adică să se 
perfecționeze ca părinte și în 
mare parte reușește.

Așa că este pentru 
prima dată când un tipar 
programează în partea opusă, 
adică spre autodidact.

Și asta este o imensă 
realizare, pentru că de 
aici începe bucuria vieții și 
este prezent curajul de a-și 
înfrunta fricile.
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7.9 PERFECȚIONIST - SOLUȚIA

Prezentul este soluția simplă 
și la îndemână pentru 
perfecționist, iar el știe 
intuitiv acest lucru, iar când 
este hotărât, aplică acest 
prezent în viața de zi cu zi și 
reușește să iasă din scenariul 
de viață, chiar dacă uneori 
alunecă din nou în povestea 
lui.

O stare de prezență, care nu-i dă voie să se piardă în frici, 
îl scoate din frica de eșec și vine mănușă pe starea lui de 
neutralitate.

Un tipar comportamental care are soluția la el aproape 
permanent și pentru simplul fapt că trăiește în viitor, nu-și 
acordă prezumția de reușită pe care și-o ia în cele din urmă.

Exercițiul în sine este unul ușor și intuitiv, ne întoarcem în 
prezent ori de câte ori mintea pleacă în viitor sau în trecut.

O face cu îndârjire, cu perseverență pe care perfecționistul o 
are din plin și asta poate deveni un exercițiu de zi cu zi, dacă 
și-l dă ca pe o provocare.

Perfecționistul este tiparul comportamental dispus să se 
lupte cu fricile lui dacă se oprește din a vâna proiectele 
viitoare și se hotărăște în sfârșit, să stea în prezent și să 
creeze din această stare de prezență.

Un pas care vine natural, la momentul potrivit.

Un tipar comportamental norocos aș putea spune, pentru 
că programarea nu a fost agresivă și nu vorbim de răni 
emoționale foarte greu de dus, ci vorbim despre frici simple 
și normale, din care iese, despre rana de respingere - dar 
nu atat de impregnată cum este în cazul altor tipare 
comportamentale, ci doar ca ceva “de rezolvat” și de care te 
poți apropia atunci când vrei să te uiți la frică.

Ne doare când ne apropiem de rana de respingere, în schimb, 
restul fricilor sunt relativ simplu de trecut și de învățat, cum 
să le  acceptăm și cum să le trăim pentru a ieși din ele.

Spor la curaj, drag perfecționist!
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orice ar fi!

7.10.2 Programează-ți toate 
lucrurile pe care vrei să le faci, 
într-un planificator, într-un 
calendar sau într-o agendă. 
Îți faci un orar exact, ca cel 
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propriei persoane:

7.10.4 Asumă-ți că nu toți 
oamenii sunt identici! 

7.10.5 Concentrează-ți 
atenția pe acțiune. 

7

7.10 PERFECȚIONIST - EXERCIȚII

PERFECȚIONIST

7.10.1 Setează-ți un termen limită, pe care îl respecți, orice 
ar fi!

De fiecare dată când faci ceva anume, fie că este vorba 
despre un proiect la muncă, fie că este un proiect personal 
(să te ocupi de relație, de copii, să fii prezent în viața ta, etc), 
nu mai amâni nicio clipă.

Îți setezi un termen limită, de exemplu:” astăzi, până la ora 
5:00, termin lucrul acela! “

Fă în așa fel încât să observi orice te-ar opri să îți atingi 
scopul în termenul setat și să nu permiți acelui incident/ 
lucru/ gând, să te oprească.

Notează-ți termenul limită scris de mână, undeva la vedere, 
astfel încât să nu îți mai dai șansa să te amăgești singur că 
ai uitat, sau că ai avut treburi mai importante.

7.10.2 Programează-ți toate lucrurile pe care vrei să le faci, 
într-un planificator, într-un calendar sau într-o agendă. Îți 
faci un orar exact, ca cel pe care-l aveam la școală, pentru 
întreaga ta zi.

Fii rezonabil când faci această programare, ia în calcul un 
timp real, în care poți face activitatea respectivă, ca ulterior 
să nu se suprapună cu următoarea activitate.

Spre exemplu: 

Merg cu copilul la înot. Activitatea copilului durează 40 de 
minute, dar eu imi hașurez în calendar tot timpul pe care îl 
aloc înainte și după aceasta activitate pentru ea (drumul 
pană la bazin, timpul de echipare/dezechipare al copilului, 
drumul înapoi).

Nu uita să-ți lași în planificator și porțiuni libere, pentru 
imprevizibil și marje de eroare. 

Ce este programat, se transformă în ceva realizat! 

7.10.3 Fă-ți o analiză a propriei persoane:

Care sunt segmentele vieții tale în care lucrurile nu sunt 
tocmai cum ai vrea să fie? 
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7.10 PERFECȚIONIST - EXERCIȚII

7.10.1 Setează-ți un termen 
limită, pe care îl respecți, 
orice ar fi!

7.10.2 Programează-ți toate 
lucrurile pe care vrei să le faci, 
într-un planificator, într-un 
calendar sau într-o agendă. 
Îți faci un orar exact, ca cel 
pe care-l aveam la școală, 
pentru întreaga ta zi.

7.10.3 Fă-ți o analiză a 
propriei persoane:

7.10.4 Asumă-ți că nu toți 
oamenii sunt identici! 

7.10.5 Concentrează-ți 
atenția pe acțiune. 

Care sunt segmentele vieții tale în care lucrurile sunt exact 
cum îți dorești? 

Poate să fie vorba doar de un mic aspect pe care simți că îl 
faci exact așa cum ți-ai dori: faptul că ești matinal sau din 
contră, faptul că îți poți permite să dormi până la o anumită 
oră; ori de un întreg segment: am o viață de familie reușită/ 
am satisfacții la locul de muncă, etc.

Notează răspunsul la cele două întrebări. Observă ce anume 
ai făcut până în prezent și cât timp ai alocat pentru unul din 
aspectele în care ai reușite și încearcă să aloci mai mult timp 
segmentelor care necesită îmbunătățiri.

7.10.4 Asumă-ți că nu toți oamenii sunt identici! 

Permite-le celor din jurul tău să facă lucrurile în felul lor, nu în 
felul în care ai face tu lucrurile. 

Observă partea plină a paharului, iar cand trasezi linii 
de ghidaj pentru ceilalți fă-o cu blândețe și cu înțelegere, 
iar asta îți va întoarce înțelegere, inclusiv pentru propria 
persoană.

Gândește-te la un singur lucru: nici tu când ai învățat să 
mergi, nu știai deja asta, deci toți avem voie să fim învățăcei, 
să nu reușim la fel de bine ca alții, să evoluăm, să creștem, să 
fim ușor diferiți! 

Dă-ți șansa să apreciezi micile reușite pe care le au ceilalți și 
pe care le ai tu, chiar dacă nu sunt la fel de “perfecte”. 

Natura este complet imperfectă, tocmai datorită acestei 
imperfecțiuni este superbă! Iar asta o face perfectă, exact 
așa cum este!

7.10.5 Concentrează-ți atenția pe acțiune. 

În momentul în care vei dori să faci ceva anume, vei observa, 
probabil, că tot felul de gânduri apar în mintea ta. 

Lasă gândurile sa fie, nu le da atenție, exact ca și când ar 
fi niște copii zglobii și gălăgioși care se joacă pe lângă tine. 
Tu poți să faci în continuare ceea ce ai de făcut și fără să îți 
focalizezi atenția pe copii.
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7.1 PERFECȚIONIST - PREZENTARE

PERFECȚIONIST

De fiecare dată când observi că ți-au distras atenția, revino 
la acțiune! 

Ce fac acum? Acum scriu/ acum citesc/ acum termin acest 
proiect, etc. Astfel încât să îți poți îndeplini sarcina până la 
termenul limită, stabilit în exercițiul anterior.
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