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5.1 PREȚIOS - PREZENTARE

• Dorește să fie tot timpul 
în centrul atenției și caută 
constant atenția altora

• Așteaptă de la ceilalți să 
aibă grijă de nevoile lui

• Preocupat de aparențe, 
cumpără ultimele gadget-uri, 
haine și accesorii

• Fuge de propria persoană și 
nu știe cine este cu adevărat 
în spatele măștilor pe care și 
le creează are frică

Un tipar comportamental special, pentru că în spatele 
acestui tipar, regăsim un părinte care a răsfățat copilul de 
așa natură, încât prețiosul și-a pierdut capul și are senzația 
că totul i se cuvine.

Se crede centrul Universului și își dorește să fie mai tot timpul 
în centrul atenției, fiind în stare de orice pentru a obține 
atenția celorlalți.

Se sprijină pe ceilalți mai tot timpul, fie că e vorba de bani, 
de suport emoțional, de susținere în cadrul unui grup sau de 
ajutor la locul de muncă.

Acest scenariu nu știe să își asume mai nimic, pentru că a 
rămas cu obiceiul din copilărie, în care altcineva își asumă 
totul în locul lui.

Cu toate acestea, are așteptări ca ceilalți să-și asume ceea 
ce ar trebui el însuși să-și asume.

Nu este niciodată vinovat pentru propriul comportament și 
în timp, dezvoltă abilitatea de a se poziționa de așa natură 
încât, atunci când se caută vinovatul, să nu fie el cel inculpat.

Habar nu au ce sunt și cine sunt, pentru că nu reușesc să se 
cunoască datorită numeroaselor „scheme de manipulare” pe 
care le fac mai tot timpul în mintea lor, tocmai pentru a nu fi 
nevoiți să își asume comportamentul.

Sunt speriați de asumarea propriului comportament, iar când 
ceilalți observă această frică și pun presiune pe prețios să își 
asume comportamentul, aceștia devin și mai temători.

O fugă continuă de asumare a propriului comportament.

Astfel, persoanele cu acest tipar trăiesc în frică, o frică ce se 
va accentua cu trecerea timpului.

Tocmai de aceea, reușesc să manipuleze din ce în ce mai bine 
și mai eficient odată cu trecerea timpului.

Dar frica rămâne indiferent cât de bun manipulator este 
prețiosul și se exprimă în tot ceea ce face acesta.

Manipularea este principalul mod de a se exprima a 
prețiosului.

Astfel, pe prețioasă o regăsim lângă un bărbat puternic și pe 
prețios lângă o femeie puternică.
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PREȚIOS

Acest tipar consumă repede relația, pentru că tot timpul va 
dori mai mult și mai mult, iar când cealaltă persoană nu va 
mai oferi, va căuta la altcineva acel mai mult.

Un „mai mult” imposibil de definit, pentru că prețiosul se 
rătăcește adesea și nu știe ce vrea de la viață.
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5.2 PREȚIOS - CAUZĂ

Un scenariu special, pentru 
că este răsfățatul tiparelor 
comportamentale.

În mod normal, un astfel de scenariu apare acolo unde unul 
dintre părinți, în special mama, are un scenariu de sacrificiu.

Acest scenariu de sacrificiu duce la extremă răsfățul 
și nu îi oferă copilului alternativă, ci doar acest tipar 
comportamental, de prețios.

Un tipar care are reale probleme de adaptare în adolescență 
și un copil care nu își găsește bucuria vieții, pentru că șocul 
ce apare datorită  diferenței dintre mediul de acasă și cel din 
grupul de prieteni/de colegi, este incredibil de mare.

Revenind la mama, care are tiparul de sacrificiu, aceasta 
se va sacrifica în mod special pentru propriul copil și asta 
presupune că va face tot ce poate și nu îi va da voie acestuia 
să învețe mai nimic, pentru că este exagerat de protectoare.

Copilul nu are ocazia să învețe mai nimic, pentru că altcineva 
va face tot timpul în locul ei/lui cam tot ceea ce ar putea 
învăța.

Astfel, apare scenariul de prinț/prințesă.

Iar acest răsfăț exagerat, apare datorită unei convingeri ce 
sună cam așa: „să nu sufere, cum am suferit eu!”

Evident că asta este o scuză, care ascunde în spate, frica de 
a trăi, care se naște și ea la rândul ei, din frica de nedreptate, 
iar aceasta se naște din principala frică a celui care se 
sacrifică, și anume, frica de respingere.

Scuza apare pentru a putea să răsfețe copilul excesiv și să nu 
uităm, că scenariul celui care se sacrifică, presupune excese în 
tot ceea ce face și în mod special, în a se dedica unei cauze, 
cum este educația propriului copil.
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5.3 PREȚIOS - TIPAR EMOȚIONAL

Prețiosul simte frica de a nu 
fi îndeajuns de bun, sub toate 
formele posibile și asta-i 
impactează viața decisiv.

Așa că orice ar face prețiosul, 
totul se construiește din 
aceasta frică.

PREȚIOS

Emoții trăite adesea de prețios: nemulțumire, dezamăgire, 
frică, anxietate, invidie, ură, înverșunare, iritare, nervozitate, 
agresivitate, furie, plăcere, bucurie.

Ultimele emoții, sunt pentru a le anula pe cele din față 
și chiar dacă nu reușește să le facă să dispară, prețiosul 
reușește să le anuleze, să și le reprime.

Datorită faptului că reprimă prea multe emoții, la un 
moment dat, izbucnește și generează o criză de furie, pe care 
o va îndrepta cel mai adesea spre partenerul de viață și asta 
va duce invariabil, la o criza de viață.

Se exprimă prin extreme comportamentale, care sunt efectul 
direct al trăirilor emoționale, abrupte, interioare.

Stă mai tot timpul în mulțumire, pentru că este emoția 
care îi ajuta să cel mai adesea să manipuleze, aceasta 
transformându-se în iritare și agresivitate foarte rapid, dacă 
îndrăznești să te iei de ei.

Sunt scandalagii, la propriu și fac asta pentru a se asigura 
că persoana care le spune ce crede despre ei, nu o să mai 
îndrăznească să facă asta din nou; cu alte cuvinte: setează 
limite.

Aceste limite sunt dovada că Prețiosul are nevoie de extreme 
comportamentale și le va alege invariabil, ori de câte ori vor 
apărea.

Sistemul imunitar nu funcționează la capacitate maximă, la 
fel ca și la fricos, doar că în cazul prețiosului, lucrurile nu sunt 
la extremă.

Ceea ce presupune că sistemul imunitar nu funcționează la 
capacitate mare, doar în anumite emoții.
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5.4 PREȚIOS - CUM SE MANIFESTĂ

Sunt persoane egoiste, cărora nu le pasă de ceilalți; le 
pasă doar dacă dau bine la imagine sau dacă pot să își 
promoveze propria imagine, chiar dacă pentru asta sunt 
nevoiți să facă acte de caritate, sau să îi umilească pe cei din 
jur - adică extreme necesare.

Au o predispoziție exagerată față de manipularea excesivă, 
cu o gândire mai tot timpul în „scheme de manipulare” , care 
se materializează printr-o căutare continuă a victimelor, care 
să le facă pe plac sau să le satisfacă poftele, de orice natură.

Obsedați de control și fricoși în același timp, prețiosul/
prețioasa, va pune, la propriu, „stăpânire” pe orice persoană, 
ori de cât ori aceasta se lasă manipulată de șarmul 
prețiosului.

Este mai tot timpul în căutarea unor puncte slabe ale 
celor cu care interacționează și adesea, această căutare 
se întâmplă inconștient ca și când ar fi făcut să găsească 
slăbiciunea în ceilalți, din dorința de a controla totul în jurul 
lor.

Prin reproș, caută să inducă vină și rușine în ceilalți, de așa 
natură încât să îi poată controla, atunci când au nevoie de 
un avantaj.

Când emoția de acasă este nemulțumirea, orice ai face, te 
vei întoarce inconștient în nemulțumire, așa că ceea ce fac 
mai mereu prețioșii, este să alerge după plăceri de orice fel, 
sub orice formă, plăceri pe care le pot regăsi în cumpărături, 
poziție socială, sex, alcool, haine scumpe, călătorii, plăceri 
extravagante, etc.

Prețiosul se va folosi de tot ce are în dotare pentru a fugi de 
propria persoană, adică de a nu își asuma nimic din ceea ce 
face și din acest motiv, va alege relații ușoare, care îi oferă 
doar plăcere, nicidecum o relație trainică și plină de sens.

Se va lăuda cu plăcerile pe care și le acordă, dar pe interior 
este un gol imens și nu simte împlinire, ci o stare trecătoare 
de plăcere și cu cât trece timpul, cu atât golul din suflet se va 
mari și va deveni insuportabil.

Cade în capcana manipulării și se va manipula singur, mai 
mereu.

Asta se întâmplă datorită acestei lipse de asumare acută, 
care se traduce prin frica de a trăi.

Veșnic nemulțumiți, prețioșii 
au o atitudine care în timp 
li se întipărește pe față, 
sub forma unei încruntări 
specifice, de nemulțumire.

Nemulțumirea este emoția 
trăită frecvent, pentru că 
inconștient, prin intermediul 
acestei emoții va atrage 
scenariul de sacrificiu, 
deoarece aceștia sunt 
pregătiți pentru a satisface 
nevoile nemulțumiților.

Prin această nemulțumire 
atrage acest scenariu și tot 
prin această nemulțumire 
exprimă faptul că este centrul 
Universului și doar pentru el 
a fost creată această lume, 
acest Univers.
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Este tiparul cel mai potrivit al plăcerilor și viața, din exterior, 
pare una împlinită și va expune această latură adesea, sub 
orice formă posibilă, de câte ori are ocazia și toți cei din jur 
vor crede că viața prețiosului este perfectă.

Mai mult de atât, vor căuta să copieze viața prețiosului, 
neînțelegând că tot ceea ce regăsești la acest tip, este de 
prezentare, goliciunea interioară fiind mai mereu prezentă, 
fără a fi afișată.

O viață lipsită de împlinire și în care se aleargă spre o iluzie - 
adică spre nimic.

Emoția de nemulțumire se diversifică odată cu trecerea 
timpului, mai ales că Ego-ul crește în timp și apărând astfel, 
emoții mai nepotrivite,cum ar fi: invidia, ura, frustrarea, 
înverșunarea, ș.a.m.d.

Sfârșesc sleiți de puteri la finalul unei zile, pentru că masca 
pe care o poartă îi consumă de energie și nu înțeleg cum și în 
ce fel, să iasă din aceasta capcană.

Un tipar ce aleargă cu disperare spre criza de viață, pe care 
invariabil o va trăi la un moment dat, indiferent de vârstă.

Caută diferite asocieri de imagine, cu persoane care afișează 
adesea, ostentativ, un comportament de învingători.

Așa că o să îi vedem în preajma învingătorilor, dar cel mai 
mult se pliaza pe tiparul modestului, pentru că aici apare un 
schimb reciproc avantajos.

Pe deoparte, modestul are în preajmă oameni care dau bine 
la imaginea publică, pe cealaltă parte, aceștia îi promovează 
imaginea modestului, de care acesta are o așa de mare 
nevoie.

Modestul înțelege lipsa de asumare din prețios și îi transmite 
că este totul în regulă.

Tocmai din acest punct de vedere, se înțeleg de minune.

Prețiosul este îndrăgostit de plăceri și stă în ele cât poate 
de mult, așa că deseori o să îl vezi că renunță la prieteni, la 
familie, pentru aceste plăceri.

Scuză:» orice om are dreptul să se iubească și să se 
prețuiască».
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Doar că aceste declarații le face ostentativ și cu o oarecare 
reacție, când se simt judecați, semn că apare frica de a nu fi 
îndeajuns de buni.

O frică arhiprezentă în viața prețiosului care se manifestă 
prin a concura cu anumite persoane, pe care și le alege cu 
grijă, pentru a-i confirma frica pe care o resimte peste tot.

Aceste persoane cu care concurează, sunt în același tipar și 
de departe, face ceva pentru a le provoca, așa că această 
concurență este la vedere, pentru că și ceilalți intră în această 
concurență.

În rețelele sociale vedem cel mai adesea cum se manifestă 
acest tipar.

Mesajul este fără substanță, în schimb imaginea prezentată, 
este perfectă.

Cu alte cuvinte,  prețiosul expune tot ce are și dacă nu are, 
închiriază preț de cateva zile, doar pentru a avea și a le 
expune.

Iar când cunoaște oameni noi, tot ceea ce contează, este 
prima impresie.

Să nu vă speriați dacă apare o cu totul altă persoană în 
pielea prețiosului, când apare cineva nou în grupul comun.

Pur și simplu se transformă și tot ceea ce contează este 
propria imagine, în care încep să se afișeze avantajele fizice 
sau cele materiale.

Prețiosul este îndrăgostit de propriul corp, așa că îl vedem 
adesea la sală lucrându-și corpul, zi de zi și practicând cu 
consecvență acest ritual.

Dacă am lua această consecvență și am pune-o spre a-și 
rezolva frica de a nu fi îndeajuns de bun, prețiosul, la câtă 
practică are când vine vorba de consecvență, ar reuși fără 
doar și poate să scape de aceasta.
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Nemulțumit de propria persoană, dezamăgiți de ceea ce 
nu găsesc în ei și într-o continuă fugă de ei înșiși, se pierd în 
viață, singura lor opțiune fiind să privească în exterior.

Nu au niciun habar cum să se uite la ei, cum să se accepte 
pe ei înșiși și veșnic au probleme, ce par a fi o prelungire a 
adolescenței.

Rămâne cu aceleași probleme din adolescență, pentru că în 
acea perioadă se confruntă cu un șoc în lumea reală, care 
pare să nu poată fi manipulat și sunt foarte multe frustrări, 
până înțelege cum funcționează comportamentul grupului.

Apoi, se va concentra să își dezvolte aceste abilități necesare 
fugii de propria persoană și va rămâne acolo inconștient, 
crezând că doar despre asta este vorba.

Doar că persoana pe care o va manipula cel mai adesea, 
este chiar el însuși, pentru că se va implica în toate schemele 
de manipulare posibile, fără măcar să-și dea seama că se 
manipulează.

O persoană care are ușoare excese de ipohondrie, care nu 
știe să trăiască și se va folosi de orice oportunitate pentru a 
manipula, adesea victimizându-se prin boli imaginare.

Evident că se și programează să aibă probleme de sănătate, 
iar aceste probleme nu vor întârzia să apară.

Datorită emoțiilor cu vibrație foarte joasă, cum sunt: 
nemulțumirea, invidia, rușinea, vina, frica, anxietatea, ș.a.m.d. 
sistemul imunitar nu va ajuta prea mult și-i va da „dreptate”, 
de câte ori are nevoie de o stare fizică nepotrivită.

Caută să fie în centrul atenției și are aceleași probleme ca și 
fricosul, cu extremitățile reci, datorită fricilor trăite adesea.

Extreme ale acestui comportament:

Boală cronică, crize severe de viață (care se tot repetă), 
însingurare și blocaje emoționale care generează atacuri de 
panică. 

Datorită nevoii de plăceri de tot felul, va ajunge în ipostaze 
total nepotrivite de-a lungul timpului, care îl vor  face să se 
simtă umilit; inclusiv această umilință va deveni instrument 
de manipulare a propriei persoane, victimizându-se în 
dialogul interior.

Nu va avea oportunitatea să 
se cunoască.

Va trăi pentru mândrie și 
pentru o dorință puternică de 
a se poziționa în superioritate 
față de ceilalți, folosindu-se 
de orice formă de manipulare.

O manipulare pe care o 
va folosi pentru plăcerile 
personale, care ascunde fuga 
de propria persoană.

Adesea apar boli de piele 
sau acnee pronunțată, 
datorită neacceptării propriei 
persoane.
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Dincolo de orice formă de auto-sabotare, prețiosul știe că are 
o problemă din copilărie nerezolvată, așa că inconștient, se 
întoarce spre părinți pentru rezolvarea problemei, doar că nu 
știe cum să-și rezolve problema.

Intenția există, dar nu găsește calea de a ieși din problemă și 
de a nu mai simți golul interior.

Acest gol interior este specific prețiosului și datorită acestuia, 
prețiosul aleargă după tot felul de plăceri.

O dependență ca aceasta apare relativ ușor și dacă aceste 
plăceri sunt riscante, cum ar fi cazinoul, sau sexul cu persoane 
necunoscute, se ajunge la o extremă comportamentală care 
ne face să ne simțim singuri, părăsiți și neînțeleși, exact ca în 
copilărie.

Iar prețiosul tocmai de aceste emoții fuge, dar în același 
timp, reușește cumva să își întrețină această dependență de 
aceste stări.

Obsesia pentru a-și construi un corp de invidiat, se 
construiește datorită alergării după plăceri pe care și le poate 
obține relativ ușor și pentru a-și umple același gol interior de 
care vorbeam mai devreme.

Prețiosul reușește să își facă cele mai frumoase poze și 
începe să se prindă cum și în ce fel funcționează societatea, 
așa că este mereu pregătit pentru a oferi ce are de oferit, în 
schimbul unor plăceri evidente, care sunt cerute încă de la 
începutul relației sau din punctul în care începe negocierea.

O negociere pe care o regăsim adesea la prețios, atunci când 
intră în relație.

Ceea ce are prețiosul de oferit, și de cele mai multe ori asta 
se rezumă la plăceri fizice, se promovează mult mai bine și 
asta dă impresia că cel ce primește cadoul prețiosului,oricare 
ar fi acesta, primește mult mai mult.

Gesturi simple, de a-și plimba mâna prin păr, în cazul fetelor, 
a se da cu o cremă specială sau o poziție incitantă după 
o partidă de sex, sunt gesturi naturale și arhiprezente, la 
prețios.

Oftatul zgomotos este un semn că persoana respectivă vrea 
atenție și că în acest mod, atrage atenția.

Un prețios va căuta să fie în 
centrul atenției cu orice chip 
și va ajuta să atragă atenția 
în fel și chip, ori de câte ori are 
ocazia, așa că se va folosi din 
plin de flirt pentru a atrage 
atenția, indiferent de natura 
relației.

Poți să regăsești un prețios că 
flirteaza cu d-na de la ghișeul 
Anaf, de taxe și impozite, cu 
toate că nu are sens.

Dar recompensa este atât 
de puternică, încât nu știe 
cum să nu profite de orice 
oportunitate pe care o are, 
pentru a-și lua doza de 
dopamina.

Spun asta, pentru că prețiosul 
este dependent de aceste 
mici recompense.
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Prețios - Apatic

Două tipare care se resping pur și simplu, datorită modului în 
care se exprimă în public.

Prețiosul adoră să fie prezent în mijlocul unei mulțimi de 
oameni și să fie în centrul atenției, pe când apaticul vrea să 
dispară și să nu se facă remarcat.

Valori diferite, o atitudine total diferită și o perspectivă 
asupra vieții, văzută din unghiuri total opuse.

Parcă cele două tipare nu se văd și nu se întâlnesc.

Prețios  - Victimă

Aceste tipare se atrag, pentru că victima știe să se 
victimizeze și pretiosul vrea să învețe de la aceasta cum o 
face.

Victima cade adesea în capcana prețiosului, pentru că nu se 
pot abține din a se manipula atunci când se întâlnesc și ăsta 
este un mod de a-și exersa abilitățile de manipulare, reușind 
cumva să se înțeleagă doar din priviri, fără să depună prea 
mult efort.

Prețiosul a fost victimă în trecut și asta îl bucură în această 
interacțiune.

Atunci când aceste două tipare se întâlnesc, ambele 
persoane știu că victimizarea este doar o abilitate, pentru că 
așa o înțeleg și o percep cei doi.

Prețios - Fricos

Pare o luptă inegală, în care prețiosul este cel care reușește 
să manipuleze și să controleze fricosul și o va face ori de câte 
ori are ocazia.

Mai mult de atât, se va lăuda cu capacitatea lui de a 
manipula fricosul și asta îi va produce suferință și umilință 
fricosului.

Paradoxul este că fricosul face eforturi în a păstra 
poziționarea de la egal la egal, dar prețiosul observă aceste 
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5.6 PREȚIOS - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

eforturi și pare că nu face niciun efort să îi scoată slabiciunile 
în evidență fricosului și să-l poziționeze în inferioritate.

O relație care se manifestă adesea tocmai pentru faptul că 
fiecare susține perfect tiparul celuilalt și în același timp, exista 
urme în prețios din tiparul de fricos.

Prețios - Sacrificiu

O relație care se naște în familie de cele mai multe ori, din 
postura de mamă, de partea celei care se sacrifică și de copil, 
în postura prețiosului.

Un tipar răsfățat mult peste măsură, încât se ajunge să 
creadă că merită absolut totul, fără să fie necesar vreun 
efort, iar această programare apare tocmai de la o mamă cu 
tiparul de sacrificiu.

Aceste două tipare nu prea se înțeleg, pentru că fiecare 
dintre cele două tipare, oglindește greșelile celuilalt, în 
comportamentul exprimat.

Relația sperie ambele tipare și de cele mai multe ori nu se 
ajunge la a fi consumată.

Prețios - Judecător

Ambele tipare au aceași frică, de a nu fi îndeajuns de bun, 
doar că se manifestă diferit și asta nu încurajează prea mult 
relația dintre ei.

Prețiosul apreciază judecata judecătorului, și datorită 
faptului că are nevoie de imagine bună, va reuși să aiba 
o relație formală cu acesta și să îi cânte în strună, tocmai 
pentru a-l promova într-o formă sau alta.

O relație care nu se va consuma, dar ea se va înfăptui doar 
datorită necesității pe care o are prețiosul.

Judecătorul va găsi o cale de a promova imaginea 
prețiosului, asigurându-și astfel răsplata la un moment dat, 
pentru că judecătorul se pricepe la asta.
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Prețios - Perfecționist

Valori total diferite, relație în care perfecționistul nu 
se implica mai deloc, pentru că nu înțelege atitudinea 
prețiosului.

Aș menționa, că un perfecționist nu poate să fie precis, 
datorită modului în care a fost construit și de aici, 
contradicția perfecționistului de a înțelege comportamentul 
prețiosului.

Sunt două nuci tari, cărora o poziționare corectă îi va 
determina să se împlinească în această viață, dar căutările 
nu sunt consistente din partea prețiosului, din păcate și asta 
reiese din atitudinea lui.

Prețios - Autodidact

Din nou avem un conflict aici, generat de ambele tipare 
comportamentale și asta datorită relației cu minciuna.

Autodidactul a descoperit curajul și este evident că fuge de 
orice este fals și reprezintă minciună.

Pe când prețiosul are nevoie de acestea în viața de zi cu 
zi, pentru că manipularea nu este la fel de eficientă fără 
minciună.

Asta îi determină pe amândoi să se evite inconștient, pentru 
că apare conflictul mai mereu, sub forma deconspirării 
minciunii de către autodidact.

Prețios - Modest

O relație specială, pentru că amândoi profită de aceasta 
relație și se simt bine împreună.

Modestul își asumă comportamentul și îl sprijină pe prețios 
mai tot timpul, mai mult de atat, îl încurajează din păcate, în 
acest comportament.

Un comportament pe care prețiosul nu și-l asumă și se 
bucură nespus de mult de relația cu modestul, promovându-l 
pe acesta în schimb, cum poate mai bine.
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Pot să aibă o relație în toate cele trei laturi ale vieții: personal, 
profesional și social.

Prețios - Învingător

Un alt tipar cu care prețiosul se asociază, doar că prețiosul 
este cel care pare un învingător, fără să aibă victorii și direcția 
acestora.

Învingătorul îl acceptă și îl încurajează în planurile personale, 
fiind chiar mentor pentru acesta, arătând cum și în ce fel să 
se poziționeze pentru a reuși.

Prețiosul se pierde cu capul când este văzut și apreciat de 
învingător și promite vrute și nevrute, pentru a da bine și a fi 
primit în cercul restrâns al învingătorului, doar că învingătorul 
nu are nevoie de promovare, ca și modestul.

Așa că relația este pe termen scurt, pentru că prețiosul nu 
poate să se ridice la a livra proiecte semnificative, precum 
invingatorul și în cele din urmă se termină prin a se evita, unul 
pentru că a fost văzut și deconspirat, celălalt pentru că nu 
vrea în preajma lui oameni ce doar spun că fac și nu fac.

Prețios - Înțelept

O relație specială din mai multe puncte de vedere, pentru că 
prețiosul este acceptat de către înțelept și aici apare un fel de 
mentorat, idolatrie, relație specială, în care pentru prima dată 
prețiosul simte că cineva chiar îl ajută și-l susține dincolo de 
manipulare.

Dar desigur că prețiosul se apropie și se îndepărtează de 
acesta, în funcție de nevoile lui.

Se poziționează ca un elev, pentru prima dată și reușește sa 
învețe lucruri.

Îl caută inconștient pe înțelept, de câte ori ajunge la o criză 
de viață și-și ia ce are de luat, doar că este tiparul care uită 
cel mai rapid de depresia din criza de viață, pentru că se lasă 
pradă plăcerilor de tot felul și uită de orice problemă, reluând 
ciclul de a ajunge la o nouă criză de viață.

5.6 PREȚIOS - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE
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Prețios - Împlinit

Prețiosul nu poate sta prea mult timp în preajma împlinitului, 
pentru că acesta nu simte niciun atașament față de lucruri, 
față de obiecte și asta îi face parcă, să aibă o comunicare 
total diferită.

Mai degrabă prețiosul nu înțelege starea împlinitului și lui 
îi este foarte frică să piardă lucruri, pentru că asta e sursa 
recompenselor lui.

Așa că frica de a pierde și a nu mai simți principala 
recompensă, îl determină să fugă de împlinit și să nu stea 
prin preajma lui.

Evident că frica de a pierde este principala recompensă și 
există pentru a umple golul interior, ceea ce se traduce prin 
a trăi o viață în suferință, dacă nu mai are cum să-și ofere 
plăcerile, care sunt singurele ce îl ajută. 
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5.7 PREȚIOS - CUM ÎȘI ALEGE PARTENERA

În primul rând, victima este partenera pe care prețiosul o 
vede de departe și se simte atras de ea, pentru simplul fapt 
că amândoi consideră victimizarea o abilitate.

Cu toate că se înțeleg și ajung să aibă o relație tumultoasă, 
cu tot felul de extreme comportamentale, faptul că niciunul 
dintre cei doi nu își asumă comportamentul, generează 
adesea mici dispute, care duc la mici lupte între cei doi.

Dar nu reușesc să fie prea mult în relație, pentru că fiecare 
aleargă spre altceva și se pierd unul pe celălalt până la urmă, 
fapt ce duce invariabil la despărțire, care se lasă cu o criză de 
viață, pentru că amândoi au o dependență în a se victimiza, 
doar că prețiosul este dependent și de a ieși din această criză 
de viață, prin a se afunda în alte plăceri.

Gândește ceva de genul:

„Dacă tot am fost părăsit, a venit vremea să îmi fac de cap.”

Și își fac.

Prețiosul și faptul că se îndrăgostește de un modest, este 
relația cea mai potrivită între cei doi.

Amândoi își susțin tiparul comportamental și sunt 
îndrăgostiți de modul în care cei doi se exprimă.

Pe de o parte, modestul apreciază la prețios modul în care 
acesta își construiește imaginea publică, pe când prețiosul 
este îndrăgostit de modul în care face lucrurile modestul.

O relație plină, în care cei doi se iubesc nebunește și se 
apreciază, poate relația care anulează criza de viață 
prețiosului și îi oferă împlinire modestului, pentru că el nu mai 
are nevoie să se promoveze, are cine să facă asta pentru el.

Victima, este partenera de 
care un prețios, se simte 
atras.
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Am ajuns în situația în care programarea se întâmplă într-o 
zonă de neasumare.

Desigur că nu este primul tipar comportamental care face 
asta, dar direcția se duce în două părți.

Prima, ține de implicarea tiparului de sacrificiu în educarea 
copiilor, adică a mamei care a format tiparul de prețios 
și asta presupune că apare altcineva care să își asume 
comportamentul.

Evident că din nou avem o situație nepotrivită, care duce 
spre o programare de prețios și din acest punct de vedere, 
dacă în primii ani din viață ai copilului, cei doi se înțeleg bine, 
în partea a doua a copilăriei, adică din preadolescență, încep 
problemele, pentru că urmează o perioada în care copilul îi 
cere prețiosului să își asume comportamentul și asta îi sperie 
pe amândoi.

Această situație poate ajunge la extremă, dacă bunica 
dispare din viața copilului, pentru că acele crize repetate din 
viața prețiosului generează și conflicte deschise, cu tiparul de 
sacrificiu.

Copilul se simte părăsit, abandonat, respins și asta îl 
transformă într-un rebel, care se răzbună pe prețios/
prețioasă.

Cu toate aceste conflicte prezente mai mereu în viața 
pretiosului, cumva, aceștia doi reușesc să facă uneori 
echipă, atunci când este vorba de a manipula în beneficiul 
amândurora.

A doua direcție este spre a programa spre tiparul de modest.

Asta se întâmplă prin echilibrul existent în relația prețios - 
sacrificiu, pentru că aceasta din urmă, cu siguranță este încă 
prezent în viața prețiosului.

Dacă acest echilibru este prezent, sunt foarte multe situații 
în care se negociază în familie și în care nu există cineva cu 
ultimul cuvânt și asta îl ajuta foarte mult pe copil, pentru că 
acesta poate lua ce e mai bun din toate aceste interacțiuni și 
reușește să o facă, de cele mai multe ori.

Modestul, încă din preadolescență, pentru a nu mai asista la 
negocierile interminabile dintre prețios și sacrificiu, va începe 
să aleagă pentru propria persoană și reușește să-i facă 
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foarte bine, fără nicio presiune.

Asta generează maturitate emoțională mult prea devreme 
și cu toate că adolescența este una grea, vine la pachet cu 
o sumedenie de conștientizări, despre cum sunt adulții și 
despre faptul că acest adolescent, va trebui să își asume și în 
locul altora, comportamentul.

Această programare, va construi o relație specială între ei și o 
relație în care se sprijină unul pe celălalt.

Mi se pare fascinant cum se construiesc tiparele 
comportamentale singure, aproape ca efect al unei cauze 
clare și arhiprezente în viața noastră de zi cu zi, cum ar fi frica 
de a nu fi îndeajuns de bun sau convingerea că nu merită 
iubire.

5.8 PREȚIOS - CUM ÎȘI PROGRAMEAZĂ COPIII
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Așa că soluția sună cam așa: o zi fără nicio plăcere și un 
exercițiu de evaluare a ceea ce s-a petrecut diferit în mintea 
prețiosului.

O poziționare diferită și plină de sens, care relevă faptul că a 
sta și a lăsa acel gol interior să fie, este doar o himeră.

Golul interior este împuternicit tocmai de goana aceasta 
după plăceri necontenite și el cu adevărat nu există.

Dar pentru a observa că este doar o iluzie acest gol interior, 
este necesar să-l lași să fie, pentru a observa propria 
manipulare.

Observarea unei singure zile fără nicio plăcere, o sa aibă un 
impact puternic și cu toate că după prima zi, prețiosul va 
fugi din nou în plăcere, după ceva vreme acesta va dori să 
experimenteze din nou această stare și o va face cu inima 
deschisă a doua oară și de aici, orice se poate întâmpla.

Când spun de plăceri, nu vorbesc despre plăcerea unei cafele 
de dimineață, sau despre alergatul pe înserat, ci vorbesc 
despre plăcerea manipulării altor persoane, pe o partidă de 
sex reușită, pe a cumpăra ceva scump de care să fii mândru, 
ș.a.m.d.

Cert este că soluția este mult mai aproape decât pare și este 
la îndemâna prețiosului.

Evident că soluția dată aici este doar startul necesar, 
urmează pas cu pas să apară singure și alte soluții, dacă-ți 
dai voie să renunți la aceste recompense.

Recompense ce dispar pas cu pas.

De exemplu, să nu mai alergi din relație în relație și să stai 
o perioada singur,să vezi câte lucruri frumoase poți găsi în 
această singurătate și să îi dai voie golului, să fie.

Este începutul ieșirii cu adevărat din acest scenariu, care va 
duce invariabil, la a genera curajul necesar înfruntării a cât 
mai multor frici cu putință.

Am ajuns și la soluția 
ieșirii din acest tipar 
comportamental.

O soluție care este la 
îndemână mai tot timpul 
și presupune să renunțe la 
recompensă, adică la plăceri.

Ceea ce în prima fază îl sperie 
îngrozitor pe prețios, dar este 
mult mai simplu și mai ușor 
să facem asta, când o facem 
gradual.
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5.10 PREȚIOS - EXERCIȚII

5.10.1 Nu-ți mai retrage afecțiunea!

Una dintre caracteristicile prețiosului este că așteaptă din 
partea celorlalți să-l aprecieze, să-l laude, să-l iubească, iar 
dacă asta nu se întâmplă așa cum vor ei, se simt răniți și se 
răzbună pe ceilalți prin a-și retrage sentimentele față de ei, 
prin închiderea celorlalți pe afară! 

De azi, nu mai ai voie să faci asta! Va trebui sa comunici cu 
persoana de la care aștepți mai multă iubire, atenție sau 
laudă și să-i ceri ceea ce meriți, să întrebi cum ai putea tu să 
dobândești mai multă atenție din partea lor și să declari că 
ești dispus/ dispusă să muncești pentru asta!

Nu meriți nimic, pentru care nu vrei să depui niciun efort! 

Vrei mai mult de la cei din jur? Oferă mai mult! 

De azi nu îți mai retragi afecțiunea, nu te mai îmbufnezi 
nici pe partener, nici pe copii, nu le mai aplici tratamentul 
cu tăcerea! Îți asumi ca ești supărat/ supărat pe ei și spui 
lucrurilor pe nume!

5.10.2 Nu-ți mai cumpăra singur iubirea!

Relația pe care o are prețiosul cu iubirea, este strict 
tranzacția pe care o făceau părinții pentru a compensa lipsa 
de iubire. Îi cumpărau prețiosului tot felul de lucruri mici, în 
perioadele în care nu puteau sau nu știau cum sa îi ofere 
iubire.

Acum, ajuns adult, prețiosul știe că prin satisfacerea 
plăcerilor, va cumpăra iubire, doar că plăcerile devin tot mai 
dificil de satisfăcut și iubirea întârzie să apară.

De ce? 

Pentru că doar renunțarea la plăceri te va face să observi ce 
este dincolo de ele și să vezi cine ești, în spatele acelor mici 
acțiuni compulsive, pe care le faci. 

Acceptarea golului care derivă din lipsa recompensei (lipsa 
satisfacerii plăcerilor), vine însoțită de acceptarea propriei 
persoane, iar asta, este calea sigură spre a descoperi iubirea 
care se află în tine. 

Satisfacerea plăcerilor poate lua multe forme: prin mâncat, 

5.10.1 Nu-ți mai retrage 
afecțiunea!

5.10.2 Nu-ți mai cumpăra 
singur iubirea!

5.10.3 Ce dai, aia primești!

5.10.4. Transformă competiția
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prin relații extraconjugale, prin cumpărături, prin exces de 
sport, exces de sex, exces de privit la televizor (seriale, filme, 
documentare, etc).

De azi, renunți la satisfacerea acestor plăceri și observi ce 
semne apar în corpul emoțional, în corpul mental și în corpul 
fizic. Este cea mai rapidă metodă care te poate scoate din 
tipar.

5.10.3 Ce dai, aia primești!

Ai simțit de multe ori că ai vrea ca persoanele să se deschidă 
în fața ta și să comunici mai bine cu ele? De fiecare dată 
când te-ai deschis parțial față de cineva, ai sfârșit prin a te 
închide complet, pentru că nu ai fost înțeles/ înțeleasă. 

De ce s-o fi întâmplat asta? 

Păi...tocmai pentru că deschiderea a fost parțială. Tu, nu dai 
tot! și știi asta la fel de bine cum o știu și eu! de ce? pentru că 
și eu am bucăți de prețios și fiecare dintre noi are, chiar dacă 
ne place să ne ascundem după degete! 

Nu dai tot, nu primești tot - e simplu! 

Ce ar fi ca de azi să dai tot, să vorbești deschis când vrei 
sa primești deschidere, să fii vulnerabil când vrei să vezi 
vulnerabilitatea celuilalt, să iubești tu, în loc să aștepți iubire. 
Făcând asta sistematic și repetat, vei constata în timp că 
vei primi nu doar ceea ce dai, ci de zece ori mai mult! Trebuie 
doar să dai tot, fără așteptări, fără scuze, fără manipulare, 
doar dai!

5.10.4. Transformă competiția

Prețiosul este unul dintre cei mai competitivi oameni, doar 
că această competiție se raportează întotdeauna la ceilalți, 
ceea ce nu este chiar corect, întrucât niciunul dintre noi nu 
poate să devină cea mai bună versiune a celuilalt! 

Întotdeauna va exista un om «mai… «decât tine, pe orice 
latură te-ai compara: există un om mai frumos decât tine 
și decât mine, există un om mai deștept decât tine și decât 

5.10.1 Nu-ți mai retrage 
afecțiunea!

5.10.2 Nu-ți mai cumpăra 
singur iubirea!

5.10.3 Ce dai, aia primești!

5.10.4. Transformă competiția
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mine, există un om mai muncitor, unul mai sportiv, unul mai 
dezvoltat, unul mai bogat și tot așa… Poți în schimb, să te iei 
la întrecere cu tine, să devii cea mai bună versiune a ta! Nu 
există un alt om, care să fie cea mai bună versiune a ta! Tu 
ești unic!

Cum faci asta?

Dă-ți provocări în tot ceea ce faci!

Alergi? Mâine alergi cât ai alergat astăzi și încă puțin, sau 
mâine scoți un timp mai bun pentru aceeași kilometri.

Gătești? Mâine termini de gătit mai repede, sau faci 
mâncarea chiar mai gustoasă decât azi!

Scrii? Mâine scrii mai mult decât scrii astăzi! 

Și așa mai departe, extinzând exercițiul la fiecare activitate a 
ta!

5.10.1 Nu-ți mai retrage 
afecțiunea!

5.10.2 Nu-ți mai cumpăra 
singur iubirea!

5.10.3 Ce dai, aia primești!

5.10.4. Transformă competiția

5.10 PREȚIOS - EXERCIȚII
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