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mai mare frică

4
SACRIFICIU

4.1 SACRIFICIU - PREZENTARE

• Își trăiește viața pentru 
ceilalți, în special pentru copii

• Consideră că propriile nevoi 
pot și trebuie să fie sacrificate

• Crede că sacrificiile sale îl 
fac demn de iubire, și pentru 
că nu o primește, se sacrifică 
și mai mult

• Ajunge să fie obosit, 
epuizat, să aibă probleme de 
sănătate singurătatea, care e 
cea mai mare frică

Un tipar special ce are la baza aceeași condiționare și 
anume: „nu merit iubire!”.

Merită această iubire doar când se sacrifică, la propriu, 
pentru ceilalți membri ai familiei.

Acest tipar comportamental se evidențiază prin 
disponibilitatea exagerată pentru ceilalți.

De cele mai multe ori, această disponibilitate atrage după 
sine tipare care vor să profite de această disponibilitate 
exagerată.

Disponibilitatea se materializează prin muncă excesivă 
pentru ceilalți: fie că e vorba de soț/soție,  fiica/fiu, prieteni, 
ș.a.m.d.

Motivul din spatele acestei munci excesive, este iubirea pe 
care caută să o primească din partea celor cărora le oferă 
disponibilitatea.

Un detaliu semnificativ, este că cel ce se sacrifică, nu 
vorbește absolut deloc despre acest sacrificiu și se așteaptă 
ca ceilalți să observe eforturile pe care le face, iar în felul 
acesta să primească iubire, validare sau respect dacă este 
vorba de partea profesională. 

Aceste eforturi sunt oferite la schimb cu iubirea, pentru că 
exact așa a înțeles acest tipar comportamental: că va primi 
iubire și doar în felul acesta.

De cele mai multe ori, acest sacrificiu se rezumă la o singură 
persoană, adică este îndreptat spre o singură persoană și în 
rare situații asta se întâmplă față de întreaga familie.

Cert este că cel care se sacrifică, face asta cu scopul de 
a primi iubire și dacă asta nu se întâmplă, se supără, 
dramatizează, se victimizează și cere atenție.

De cele mai multe ori, cel care se sacrifică, ajunge să fie 
dezamăgit de faptul că ceilalți nu văd acest sacrificiu.

Până să ajungă să se sacrifice pentru iubire, cel care se 
sacrifică a încercat în nenumărate rânduri în copilărie să 
primească iubire de la mama sa, dar nu a reușit, fiind în 
schimb respins.

Iar asta, este cea mai grea rană emoțională pe care o poartă 
și datorită acestei răni, nu știe să spună „ajută-mă” sau să 
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mai mare frică

4.1 SACRIFICIU - PREZENTARE

ceară ceva, pentru că există posibilitatea să fie respins încă o 
dată.

Iar asta îl determina să găsească soluții complementare ce 
suplinesc acest mod de a cere, fie prin manipulare, fie prin 
limbaj non-verbal, fie prin victimizare, fie prin reproș, șamd.

Reușesc să ducă la stadiu de artă obținerea a ceea ce își 
doresc,  fără ca măcar să ceară.

Atitudinea de a nu cere mai nimic, niciodată, îi poziționează 
într-o superioritate egotică pe care și-o exprimă prin mândrie, 
dusă uneori la extremă, care se transformă într-o aroganță 
subtilă, fină și foarte greu de observat de către ceilalți.

Aroganța se manifestă doar prin gesturi subtile, în care 
adesea cel care se sacrifică, râde în interior de ceilalți.

O mândrie ce oferă multe recompense și în același 
timp, o capcană perfectă de a rămâne în acest tipar 
comportamental.

SACRIFICIU
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4.2 SACRIFICIU - CAUZĂ

Un tipar întâlnit preponderent la femei, pentru că relația 
mamă- fiică a avut de suferit de-a lungul timpului, datorită 
modului în care se proiecta în trecut împlinirea unei femei.

Mai exact, acum ceva vreme, femeile aveau o viață împlinită 
doar prin intermediul soțului, pentru că nu erau oportunitățile 
din ziua de azi și această frică de eșec excesivă de a nu reuși 
în viață, se transformă într-o presiune constantă.

O presiune ce se materializează prin condiționări aspre, în 
care fata trebuia să fie într-un anumit fel și datorită acestei 
frici, mama era mult mai aspră cu fetele.

Un astfel de comportament a generat multă frustrare, pe 
care copilul nu avea unde să o consume și era obligat să o 
țină în el, să o reprime.

Frustrare ce influențează toate aspectele vieții unui astfel de 
tipar comportamental.

Comportamentul mamelor era restrictiv datorită fricii de 
eșec și singurul mod în care reușeau să fie văzute, acceptate, 
și validate de către propria mamă,  era doar prin acest 
sacrificiu, care se desfășura acasă, în treburile casei, cel mai 
adesea.

Și cu toate că munca era una grea, nu avea voie să se plângă, 
ci doar să muncească, să se îngrijească de frații și surorile mai 
mici, dacă existau, sau să aibă grijă de gospodărie, ca sarcini 
zilnice.

Practic, mama fetei se asigura că aceasta va munci și va fi 
îndeajuns de harnică încât să primească iubirea de care are 
nevoie, sau să primească respectul necesar, dacă iubirea se 
duce.

Menționez că acest tipar este unul adesea întâlnit în trecut, în 
prezent el va începe să dispară, încetul cu încetul.

Datorită acestor reguli stricte, emoțiile nu au curs și nu s-au 
exprimat deschis, de aici o multitudine de efecte, care mai de 
care.

De exemplu, un blocaj emoțional care apare atunci când lupa 
este pusă pe cel ce se sacrifică și acesta se manifestă prin 
tăcere. 

Tiparul de sacrificiu se preia de la un părinte autoritar, dar cu 
același tipar comportamental.

SACRIFICIU

Un tipar întâlnit preponderent 
la femei, pentru că relația 
mamă- fiică a avut de suferit 
de-a lungul timpului, datorită 
modului în care se proiecta în 
trecut împlinirea unei femei.
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mai mare frică Iubirea se demonstrează ca fiind principala cauză a formării 
unor tipare comportamentale de învinși, cum este și cel de 
sacrificiu, așa că până învățăm să ne iubim noi pe noi înșine, 
nu avem cum să ieșim din aceste tipare comportamentale.

Viața noastră se derulează în jurul acestei nevoi 
nesatisfăcute.

Ai observat că ne dorim de fiecare dată ceva ce nu am 
avut și cu cât conștientizăm că avem mai mare nevoie, cu 
atât mai mult alergăm după a ne satisface această nevoie 
imensă, care urlă în noi?

4
SACRIFICIU

4.2 SACRIFICIU - CAUZĂ
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mai mare frică Interesant este că dacă am întrerupe acest șir de emoții 
trăite, ar fi atât de simplu să ieșim din acest tipar 
comportamental, dar nu este necesar să ieșim, ci să stăm în 
acest tipar, dar să anulăm așteptările, atât.

Doar că așteptările se construiesc pentru că cel ce se sacrifică 
nu știe cum să se iubească de unul singur, cum să își satisfacă 
această nevoie, cum să se accepte exact așa cum este.

El nu știe că este îndeajuns și că nu are nevoie de nimeni 
altcineva, ci doar de el să învețe cum să se accepte.

Cu toate acestea, cel care se sacrifică, trăiește două stări 
principale: pe de o parte stă în compasiune și pe cealaltă 
parte alunecă în nedreptate.

Două emoții diametral opuse: una izvorâtă din iubire, cum 
este compasiunea, iar cealaltă este izvorâtă din frică, pentru 
că în spatele nedreptății, este frica de respingere.

Emoții trăite adesea de cel care se sacrifică: nedreptate, 
compasiune, iubire, speranță, bucurie, recunoștință, milă, 
nedreptate, furie, invidie, iritare, nemulțumire. 

Emoții care îi oferă bucuria unei existențe împlinite, pe de o 
parte și în același timp, o stare de nedreptate.

Emoții diametral opuse, care îi oferă oportunitatea celui care 
se sacrifică să simtă pace, iubire și armonie, pe de o parte și 
să simtă respingere, trădare, nedreptate, pe cealaltă parte.

Se construiește o dublă personalitate în acest tipar 
comportamental, greu de înțeles și greu de administrat.

Cu toate acestea, cel care se sacrifică își dezvoltă empatia 
incredibil de mult și poate simți ce simt ceilalți oameni, pur și 
simplu, o abilitate care îl va ajuta mult în viață.

Un tipar ce dansează inconștient cu viață.

SACRIFICIU
4.3 SACRIFICIU - TIPARUL EMOȚIONAL

Emoția principală în care stă 
cel mai adesea cel care se 
sacrifică, este compasiunea, 
emoția care îi susține tiparul 
de sacrificiu și îl determină să 
ofere celorlalți.

Dacă ar face asta fără să 
aștepte nimic din partea 
lor, totul ar fi perfect, ar trăi 
în armonie, dar problema 
acestui tipar comportamental 
sunt tocmai aceste așteptări, 
construite pe o nevoie de 
iubire și conectare.
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4.4 SACRIFICIU - CUM SE MANIFESTĂ

Practic, masca purtată devine reper în viață și este 
singurul mod în care cel ce se sacrifică învață să trăiască în 
comunitate,  fără a i se vedea această frică semnificativă de 
respingere

Această frică de respingere l-a paralizat efectiv, atunci

Fiecare exces contrabalansează în dualitate și dacă îi este 
frică că va fi respins, cel ce se sacrifică va face tot posibilul să 
nu ajungă în ipostază de a fi respins.

Ceea ce presupune că nu cere ajutor sau nu cere pur și simplu 
ceva dacă are nevoie, preferă să își facă sau să își procure 
singur doar pentru a nu se expune acestei frici de a fi respins.

O frică ce îi controlează viața în toate aspectele vieții.

Datorită acestei frici, cel ce se sacrifică învață să obțină 
lucruri fără a cere, de asemenea duce această abilitate la 
perfecțiune făcând de așa natură încât să obțină ceea ce își 
dorește doar din limbajul non-verbal.

Practic ceilalți fac eforturi în a-i da celui ce se sacrifică ceea 
ce își dorește, inconștient, pentru că formează un obicei 
partenerului de viață.

Datorită relației aproape inexistentă cu propriile emoții, cel 
ce se sacrifică are foarte multe blocaje emoționale ce se 
concretizează prin evitarea anumitor subiecte sensibile cum 
ar fi cele ce țin de emoții, prin ocolirea lor sau prin tăcere 
atunci când sunt aduse în discuție.

Inconștient, o persoană cu tiparul de sacrificiu ajunge în 
ipostaza de a se expune acestei frici tocmai pentru a genera 
curajul de a-și înfrunta frica de respingere.

De exemplu, ajunge în ipostaza în care să fie provocat, 
instigat să vorbească de propriile emoțîi.

Criza de viață se generează inconștient tocmai pentru 
a genera evoluție, o evoluție accelerată ce se manifestă 
datorită unui paradox, mai exact datorită disponibilității 
excesive pentru muncă ce derivă și în procesul de învățare 
continuă.

Supapa acestui tipar este munca excesivă ca parte din 
exprimarea  tiparului comportamental, pentru că asta duce 
la autoeducație și evident că și la dorința excesivă de evoluție 
accelerată.

SACRIFICIU

Emoțiile sunt principala 
problema a celui ce se 
sacrifică, nu le înțelege, nu le 
exprimă și nu le dă voie să fie 
prezente în propria viață.

Se refugiază în 
comportamente ce pot 
ascunde blocajul emoțional- 
căci despre asta este vorba, 
cum ar fi politețea sau 
diplomația.
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4.4 SACRIFICIU - CUM SE MANIFESTĂ

Practic de când a fost construit tiparul, i s-a dat cumva și 
rețeta de a ieși la un moment dat din acesta.

Depinde de fiecare în parte când ajunge în punctul de a se 
lua la trântă cu propriile emoții.

Oricum mai devreme sau mai târziu se va întâmpla, pentru că 
propriul comportament duce la un moment dat spre evoluție 
accelerată.

Cei cu acest tipar comportamental excelează în domeniul 
pe care îl aleg pentru că muncesc până ajung cei mai buni în 
domeniu.

Nu există epuizare pentru aceștia, ci doar obiectivul de a 
ajuta, de a inspira, de a susține.

Când e vorba de a ajuta, sunt altruiști desăvârșiți și sunt 
capabili de orice pentru a-și arată iubirea pentru ceilalți

Ei definesc altfel iubirea și altruismul, sacrificul este dovada 
vie de iubire.

Oameni frumoși ce sunt iubiți și apreciați pentru dăruirea lor, 
pentru modul în care se dedică în ceea ce fac.

Oameni ce îi vrei aproape și care impun respect prin ceea ce 
fac.

Sunt oameni care gândesc în termeni de acțiune și pun în 
practică tot ce își propun, cu o sârguință și o determinare 
ieșită din comun.

Incredibili de buni parteneri de viață, colegi de muncă, 
coechipieri, parteneri, șamd.

Nu știu să se plângă și o fac foarte rar, dar atunci când o fac 
vor să fie ascultați și încurajați, vor ca ceilalți să se comporte 
exact la fel cum se comportă ei.

Se așteaptă ca și ceilalți să creadă în valorile lor și datorită 
acestui lucru, cu toate că cere arareori, se așteaptă să 
primească exact același lucru în schimb și evident că ceilalți 
nu pot să dea la fel de mult și astfel ajunge să își trăiască 
rana emoțională cea mai importantă: rana de respingere.

Observi cum s-a întors din respingere?

Un detaliu foarte important este că cel ce are tiparul celui ce 

SACRIFICIU
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mai mare frică se sacrifică nu va alege o partenera de viață cu același tipar 
comportamental.

Inconștient va alege ca partenera o persoană cu tipar de 
victima, de fricos, de perfecționist sau de prețios.

Ceea ce îi ține în acest tipar este recompensa pe care o 
primesc din propria victimizare.

După cum spuneam, nu se plâng aproape niciodată la 
ceilalți, în schimb se plâng adesea în dialogul interior și se 
simt nedreptățiți de ceilalți pentru că aceștia nu văd sau nu 
înțeleg sacrificiul pe care îl fac zi de zi.

Iar de aici apare nedreptatea, ca rană emoțională, aceasta 
ascunzând în spate frica de a-i înfrunta și de a le spune 
deschis celorlalți ceea ce gândește, și desigur că aceasta 
ascunde în spate, rana de respingere.

Totul se învârte în jurul acestei răni de respingere.

O altă recompensă pe care o primesc, sunt rezultatele din 
punct de vedere profesional, pentru că munca excesivă aduce 
aceste rezultate, fără doar și poate.

De asemenea primesc ca și recompensă, respectul celorlalți.

SACRIFICIU

Este un tipar aparte, care 
sprijină multe alte tipare 
prezente în panoplia 
comportamentală.

4.4 SACRIFICIU - CUM SE MANIFESTĂ
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mai mare frică Această plăcere apare și pe fondul muncii excesive, de care 
vorbeam mai devreme.

Astfel că odată cu trecerea timpului, se formează un corp 
ușor diform, burtă pronunțată, coapse și șolduri proeminente, 
o persoană masivă de cele mai multe ori.

Inclusiv și acest corp este astfel construit pentru a susține 
efortul necontenit în slujba celorlalți.

Rana de respingere este una dintre cele mai grele răni 
emoționale de trăit și cu toate că ne apropiem de ea, aceasta 
se ascunde în alte frici, condiționări sau convingeri.

Frica de singurătate apare și aici, frica de a trăi, frica de 
întuneric, de spații închise, de înălțime, de a pierde, de a se 
rătăci, de succes, de asumare, ș.a.m.d.

Complexele de inferioritate sunt datorate acestei răni de 
respingere și condiția “nu pot” se trage tot de aici.

Poate rana cu cele mai multe urmări și cu cele mai multe 
direcții pe care o poate lua această rană, ce se transformă 
în problemele de zi cu zi și se ascunde la vedere, incredibil de 
bine.

Dacă în prima fază, relația cu partenera de viață este una 
foarte bună, în timp apar stereotipuri ce duc la manipulare 
directă, datorită acestei frici.

Fie că e vorba de mici cerințe sau de mici favoruri, acestea 
parcurg același traseu și în mare parte asta se datorează 
limbajului non-verbal.

Aceste mici manipulări, duc desigur, la manipularea propriei 
persoane, prin a minți și a trăi într-o iluzie.

Dar iluzia nu e tocmai o iluzie, cum a fost cazul la celelalte 
tipare de până acum, ci aici e vorba de a nu vedea ceea ce 
este evident.

De exemplu, dacă partenera înșeală, cel ce are acest tipar, se  
face pur și simplu că nu vede.

Un alt exemplu:  dacă la locul de muncă, o persoană se 
comportă mizerabil, se face că nu vede, datorită faptului 
că vederea acesteia ar presupune înfruntarea, iar această 
înfruntare poate duce la respingere.

4
SACRIFICIU

4.5 SACRIFICIU - CUM NE INFLUENȚEAZĂ

Majoritatea celor cu o 
astfel de rană emoțională 
au mici probleme cu 
greutatea corporală și asta 
se datorează faptului că în 
copilărie, obosit în a caută 
validare și iubire, s-a retras 
într-o recompensă mai puțin 
obișnuită: în plăcerea de 
a mânca sau oricare altă 
recompensă, care îi sprijină 
acest comportament
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mai mare frică Un pacifist în esență, persoana care se sacrifică pare că are o 
personalitate dublă, când este cald și bun, când este furios și 
agresiv.

Asta datorită rănii de nedreptate, cea care se pune în față 
respingerii și o ascunde foarte bine pe această din urmă.

Frica de respingere generează o fugă de conflict, care se 
transformă în a accepta tot felul de mici nedreptăți, din 
partea diverșilor oameni care-i simt slăbiciunea.

Începând de la o vecină, un taximetrist sau pur și simplu 
la o coadă, cel care se sacrifică, se preface că nu vede 
nedreptatea.

Tot din cauza acestei răni, de respingere, o femeie rămâne 
într-o relație toxică și dacă totuși, ajunge să iasă din relație, o 
face pentru că nu are alternativă, fiind obligată pur și simplu, 
datorită abuzului emoțional.

Cu toate acestea, ieșirea din relație provoacă numeroase 
regrete și remușcări, care își lasă amprenta semnificativ pe 
corpul purtătorului acestui tipar.

Rana de nedreptate, cea care este în fața rănii de respingere,  
ascunde în spate multă frustrare care nu este consumată 
și cel mai adesea, această emoție/stare este reprimată, 
generând mici excese de furie.

Dacă aceste excese de furie nu sunt exprimate, acestea 
somatizează sub forma unor dureri în corpul fizic, sau în 
accidentări ce par a apărea de nicăieri.

4
SACRIFICIU

4.5 SACRIFICIU - CUM NE  INFLUENȚEAZĂ
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Sacrificiu - Apatic

Apaticul caută cu disperare să fie în preajma celui care se 
sacrifică și reușește adesea, doar că personalitatea dublă a 
apaticului,  îl determină pe cel care se sacrifică, să rămână în 
preajma lui doar atunci când are nevoie.

Cu alte cuvinte,  găsește o cale de a se îndepărta, dar în 
același timp să fie în preajma apaticului.

Dar exact ceea ce caută apaticul îi da cel care se sacrifică și 
din acest punct de vedere, ambele persoane primesc ceea ce 
își doresc, pentru că până la urmă, amândoi sunt mulțumiți 
cu statutul de prieteni care se sprijină atunci când au nevoie, 
cu toate că acest sprijin vine doar dintr-o parte.

Sacrificiu - Victimă

Pare o echipă aici și victima știe cum să îi ofere sens celui ce 
se sacrifică, cu alte cuvinte, o capcană pentru ambele tipare, 
de a nu ieși din scenariul de viață construit cu atât de multă 
migală.

Cu toate acestea, tiparul de sacrificiu are un mod 
surprinzător de a găsi ieșirea și asta se datorează faptului 
că își construiește o obișnuință din a observa stările victimei; 
atunci când aceștia sunt în relație, cel care se sacrifică  
observă stările victimei, tocmai pentru a o ajuta, când are 
nevoie.

Această abilitate îl face să își observe și propriul 
comportament, doar că are nevoie de timp, pentru a-l 
înțelege. 

Dacă totuși ajung la o criză de viață, ambele tipare reiau 
ciclul de a reface aceleași legături, aceleași greșeli și aceleași 
efecte în viețile lor, doar că de data aceasta, într-un ritm 
accelerat.

Sacrificiu - Fricos

Cu toate că pare evident că fricosul îi oferă oportunitatea 
celui ce se sacrifică să îl sprijine și să îi ofere protecție, fricosul 
nu reacționează pe măsură așteptărilor celui ce se sacrifică și 

4
SACRIFICIU

4.6 SACRIFICIU - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

Probabil tiparul ce se poate 
înțelege cu toți ceilalți dintr-o 
zonă de compasiune, de iubire 
și de sprijin.

Sacrificiu - Apatic

Sacrificiu - Victimă

Sacrificiu - Fricos

Sacrificiu - Prețios

Sacrificiu - Judecător

Sacrificiu - Perfecționist

Sacrificiu - Autodidact

Sacrificu - Modest

Sacrificiu - Învingător

Sacrificiu - Înțelept

Sacrificiu - Împlinit
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astfel apare o neînțelegere între cele două tipare.

O neînțelegere pe care intuitiv, niciunul nu o dezamorsează,  
tocmai pentru că s-ar potrivi mult prea bine în a întreține 
scenariul de viață și în situația dată,  intuiția le spune 
amândurora să aibă probleme.

Probleme care se agravează dacă insistă să fie în relație și 
acestea vor genera separarea, la un moment dat.

Neînțelegerea se trage și din faptul că cel care se 
sacrifică, generează propriului copil un comportament 
neasumat,pentru simplul fapt că nu îi da voie acestuia să își 
asume nimic.

Și vede în fricos tocmai această greșeală, pe care cel care se 
sacrifică o face în procesul de educație și asta nu îi da voie să 
îi dea drumul conflictului datorat acestei neînțelegeri.

Sacrificiu - Prețios

O relație specială pentru că de cele mai multe ori, un tipar de 
sacrificiu răsfață atât de mult un copil, încât acesta ajunge să 
creadă că merită absolut tot.

Asta presupune esență pretiosului.

Așa că cele două tipare comportamentale nu au cum să se 
înțeleagă, pentru că de cele mai multe ori ei realtioneaza 
din poostura de părinte - sacrificiul, și din postura de copil - 
prețiosul.

Relația este una care îi sperie pe amândoi și nu știu ce să 
facă cu toată această informație care îi ține la distanță,  
pentru că singurul mod de a relaționa este din postura de 
părinte - copil.

Sacrificiu - Judecător

Și cel ce se sacrifică judecă, dar parcă nu în aceași măsură, 
așa că cei doi nu sunt în relații bune pentru că a judeca, 
presupune răutate din partea celui ce se sacrifică.

O relație ce se lasă cu multe contre și multe adversitate fără 
că măcar cei doi să conștientizeze de ce nu se înțeleg, pur și 
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4.6 SACRIFICIU - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

Sacrificiu - Apatic

Sacrificiu - Victimă

Sacrificiu - Fricos

Sacrificiu - Prețios

Sacrificiu - Judecător

Sacrificiu - Perfecționist

Sacrificiu - Autodidact

Sacrificu - Modest

Sacrificiu - Învingător

Sacrificiu - Înțelept

Sacrificiu - Împlinit
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simplu nu se înțeleg.

Cu toate acestea, cel ce se sacrifică pentru a-i arată 
judeactorului că nu e potrivită atitudinea lui, îl va sprijini pe 
acesta atunci când are nevoie și consideră că i-a arătat ce 
presupune bunătatea din oameni.

Parțial îi iese pentru că inconștient și cel ce se sacrifică judecă 
și nu vede asta la propria persoană.

Sacrificiu - Perfecționist

Două tipare ce se văd, se acceptă, dar nu au o relație 
specială și spun asta pentru că perfectionistul este mult prea 
prins în încercările lui repetate de a reuși.

Cel ce se sacrifică vede că se chinuie și vrea să îi ofere ajutor, 
doar că perfectionistul nu îl acceptă acest ajutor tot timpul.

Ci doar atunci când își plânge de milă că nu reușește în viață 
și evident că asta se întâmplă mult prea rar.

Așa că cei doi au păreri total diferit unul față de celălalt și 
asta îi ține la o oarecare distanță.

Sacrificiu - Autodidact

Două tipare ce se împung inconștient, pentru că rolul de 
salvator îl are și autodidactul, care se crede în primă fază 
salvatorul suprem, acest aspect îi făcându-i desigur, pe 
amândoi să concureze.

O concurență de poziționare în cadrul grupului de prieteni, în 
cel mai salvator  rol, pe care îl cedează autodidactul, pentru 
că nu are cum să concureze cu cel care se sacrifică, cu toate 
că asta credea inițial.

Înfrângerea se lasă cu anumite animozități, pe care niciunul 
nu reușește să le administreze constructiv.

Un fel de ranchiună ce iese la iveală când se întâlnesc.
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Sacrificu - Modest

În această situație apare o concurență pentru rolul de 
susținător.

Cu toate că nimeni nu poate să îi ia titulatura de cel mai 
bun salvator celui care se sacrifică, modestul reușește să îi 
păcălească pe toți și să se poziționeze el în această postură.

Drept pentru care, ceilalți vin spre el, el oferă sprijin și 
protecție și ceilalți îl laudă pentru cum este și toți sunt fericiți, 
doar cel ce se sacrifică cade în capcană și iese destul de 
șifonat din această relație.

Cel care se sacrifică simte că pierde și că nu are cum să îl 
învingă, iar ceea ce reprezintă recompensa supremă pentru 
sacrificiu, dispare și asta îl determină să fugă, să facă cumva 
să nu aibă niciun modest în viața lui.

Sacrificiu - Învingător

Două tipare ce se înțeleg pur și simplu, dar ca prieteni.

O prietenie pe care amândoi o respectă și căruia îi acordă 
timp, atunci când este cazul.

Pe de o parte, învingătorul simte intuitiv că este nevoie de 
oameni cu acest tipar comportamental, iar pe cealaltă parte, 
învingătorul apreciază dedicarea tiparului de sacrificiu.

Ce care se sacrifică admiră curajul, încrederea și reușitele 
învingătorului, pe care le laudă ori de câte ori are ocazia, fie 
că îi spune în mod direct acestuia, fie că o face în cercul de 
prieteni.

Două tipare care dau sens expresiei “respect reciproc”.

Sacrificiu - Înțelept

Cel ce se sacrifică îl apreciază pe înțelept și stă cu el ori de 
câte ori are ocazia.

Se poziționează în inferioritate și îi dă acestuia toate 
prerogativele unei ființe speciale, un fel de idolatrie, dar nu în 
adevăratul sens.
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Înțeleptul își dorește să ajute și el și cumva se înțeleg pentru 
că amândoi, dincolo de scopul comun, visează la o lume mai 
bună.

Lucrează foarte bine în echipă și se caută unul pe altul atunci 
când sunt angrenați în proiecte de voluntariat sau de salvare 
a Pământului.

Înțeleptul are nevoie de cel care se sacrifică și asta se vede din 
atitudinea amândurora.

În schimb, cel care se sacrifică cere și el ajutorul uneori și 
negreșit va primi acest ajutor din partea Înțeleptului.

Sacrificiu - Împlinit

De dată această apare idolatria și cu toate că Implinitul îi 
cere celui ce se sacrifică să se împuternicească și să iasă din 
idolatrizare, acesta nu știe cum să o facă.

Datorită acestui aspect relația lor este inexistentă tocmai 
pentru că nu au cum să relaționeze pentru că o relație se 
poate construi doar în afară idolatriei.

Implinitul știe asta, dar cel ce se sacrifică nu știe și continuă 
această atitudine ce îl face pe împlinit să se îndepărteze cu 
blândețe de acesta.

Cel ce se sacrifică nu înțelege acest gest natural și continuă 
să idolatrizeze, din păcate nu poate vedea dincolo de această 
idolatrizare.
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4.7 SACRIFICIU - CUM IȘI ALEGE PARTENERA

Imediat cum intră în relația cu victima, conștientizează că nu 
e o provocare pe măsura capacității lui de a rezolva problema 
și asta îl determină să nu fie atât de atras de victimă, cu 
toate că ajung să se cunoască și să înfiripe o scurtă idilă.

Ce se întâmplă în schimb: se simte atras de un tipar de 
fricos, pentru că aici provocările sunt mult mai mari și adesea 
ajunge în situații pe care, cel care se sacrifică, le regretă.

Doar că în această relație apare un efect al modului în care 
interacționează cel ce se sacrifică și anume transformarea 
fricosului în tiparul de prețios.

O situația specială, pentru că dedicarea tiparului de sacrificiu 
construiește o persoană care nu a învățat niciodată cum 
să se poziționeze față de propriile frici, nu a avut ocazia ca 
acesta să își învingă fricile și de aici tiparul de fricos, doar că 
răsfățul exagerat îl face pe acesta să creadă că merită tot 
și că este mult mai important pentru tiparul de sacrificiu, 
aceasta determinându-l să găsească metode de a manipula, 
pentru a păstra acest statut, de răsfățat.

4
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Pare cât se poate de clar că 
va ajunge într-o relație cu 
victima, dar nu tot timpul 
este așa, aș putea spune că 
rareori.

De ce?

Pentru că cel care se sacrifică 
are convingerea că nu merită 
iubire și astfel, va căuta 
provocări mai mari.
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Un subiect sensibil, dar o situație ce o întâlnim adesea.

Ce este caracteristic celui ce se sacrifică?

Dedicarea față de familie și asta se întâmplă în mod special 
când este vorba de un copil.

Îl alintă, îi oferă tot ce poate, are un scop acum în viață 
când de fapt, este doar o scuză pentru a-și împlini scenariul 
și convingerea din spate, cum că iubirea se cumpără prin 
sacrificiu.

Îl răsfață mult peste măsură și asta îl face pe copil să nu își 
asume mare lucru și să nu încerce mai nimic.

Acasă este totul în regulă, dar atunci când întră în 
colectivitate încep să apară problemele, prima dată se simte 
respins pentru că ceilalți copiii nu îl acceptă și nu îl iubesc așa 
cum primește atenție, iubire și validare din partea părintelui.

Și asta îl face să se simtă respins, apoi se instalează frica, că 
nu se va descurca între ceilalți și unde pe la vârsta de 8 ani, va 
începe să își acuze părinții că nu l-au ajutat să treacă peste 
aceste probleme.

Tiparul de sacrificiu vede toate aceste probleme și face ceea 
ce știe mai bine: îl sprijină și îi oferă protecție, atât cât poate, 
indiferent de cum se comportă copilul.

Practic reintră în convingerea că nu merită iubire și doar dacă 
se sacrifică primește atenție și iubire din partea propriului 
copil, neînțelegând că tocmai părintele a construit acest tipar 
comportamental.

Își programează copilul să fie fricos sau prețios și de cel mai 
multe ori reușește, din păcate.

Cu toate acestea, cel ce se sacrifică este un bun observator, 
doar că are nevoie de susținere și direcționare pentru a ieși 
din propriul scenariu de viață.

4.8 SACRIFICIU - CUM ÎȘI PROGRAMEAZĂ COPIII

4
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mai mare frică Toată viață s-a luptat pentru a primi iubire și pentru a face 
ceva pentru că această iubire să persiste în lumea în care 
trăim.

Așa că tiparul de sacrificiu, crede într-o lume mai bună, într-o 
lume cu oameni iubitori și cu tot felul de proiecte ce salvează 
planeta și oferă celor năpăstuiți o soartă mai bună.

Recompensa este să muncească la acest vis și va face asta 
fără doar și poate, doar că în cadrul acestei lumi mai bune, va 
trebui să își deblocheze el însuși emoțiile.

Cum vom face asta?

Ne folosim tocmai de caracteristicile acestui tipar 
comportamental și facem ca cel care se sacrifică să își asume 
că va ajuta pe câțiva copii, să scape de blocajul lor emoțional.

Iar în felul acesta și cel care se sacrifică este obligat să facă 
aceste exerciții, care îl vor determina să iasă din acest tipar 
comportamental și să observe că este îndeajuns, exact așa 
cum este.

Asta este o sursă de inspirație pe măsură lui.

Iar asta presupune mult voluntariat, pe care îl face cu inima 
deschisă și din care se alimentează în prima faza, până 
ajunge să înțeleagă că nu are cum să salveze întreaga lume și 
că acest rol, este doar o haina pe care a îmbrăcat-o și a fost 
super, dar e vremea să o dea jos.

Și o va da jos dacă atunci când își programează viața,  va 
găsi o altă provocare pe măsura lui.

4.9 SACRIFICIU - IEȘIREA DIN SCENARIU

Recompensa cea mai mare 
a tiparului de sacrificiu, 
este salvarea celorlați și 
convingerea că poate să 
creadă în iubire.
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Timp de 2 zile nu mai ai voie să te sacrifici! 

Dacă faci ceva pentru ceilalți, fă doar ceea ce îţi face și ție 
personal plăcere, fă totul doar din iubire, apreciere, bucurie. 

Ai să constați în scurt timp că poți face aproape tot ceea 
ce ai făcut și până acum, cu drag de data aceasta, fără 
să mai fie nevoie să fie observată munca ta. Pentru că  
făcând cu plăcere și din iubire toate lucrurile pe care deja le 
faci, schimbând perspectiva, îți vei acordă ție mulțumirea, 
validarea și bineînțeles, iubirea de care ai nevoie.

 

4.10.2 Învață să ceri ajutor

Cere ajutorul în realizarea lucrurilor care îți displac sau 
poziționează-te diferit față de respectivă activitate astfel 
încat să o faci plăcută.   

Exemplu: Nu îmi place să fac curățenie, cu toate că, să am 
curățenie în jurul meu îmi oferă o plăcere enormă.

- pot să solicit ajutorul celor dragi la curățenie,

- pot să îmi pun muzică și să fac această curățenie în pași de 
dans,

- pot să plătesc pe cineva să mă ajute la curățenie,

- pot să îmi cumpăr tot felul de ustensile și aparate care să-
mi ușureze muncă, etc.

Schimb pur și simplu perspectiva!

Acordă-ți zilnic recunoștința pe care o aștepți de la ceilalți

Acordă-ți timp pentru tine, în fiecare zi acordă-ți 30 de 
minute în care să faci ceva doar pentru tine.

 4.10.3 Exercițiile MOVE  

Se potrivesc, doar că în acest caz, la observare, pune accent 
pe observarea momentelor și activităților în care consideri că 
te sacrifici, identifica persoana sau persoanele în legătură cu 
care te sacrifici. 

 

4.10 SACRIFICIU - EXERCIȚII

4.10.1  Fără sacrificii

4.10.2 Învață să ceri ajutor

 4.10.3 Exercițiile MOVE  

 4.10.4 Renunţă la aşteptări!
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30 de minute 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 oxitocina și dopamină, care 
ajută la sporirea fericirii și bunăstării resimțite.

B.   Observă-te!

a.  Observă cât de des te sacrifici și încetează sacrificiul 
instant, exact în clipa în care realizezi că faci asta! Identifică 
motivaţia sacrificiului. De ce este necesar să te sacrifici

b.  Observă care este nevoia din spatele sacrificiului.  

c.  Ce ţi-ai dori să se întâmple după sacrificiul tău? Fie că este 
vorba de viitorul imediat, fie că este în viitorul îndepărtat, 
această aşteptare.

d.  Fă această observare fără să te premiezi prin a te judeca, 
prin a te învinovăți, ci mai degrabă celebrează observarea în 
sine și capacitatea ta de a te observa!

 

C.   Validează-te!

•  Foloseşte fiecare lucru pe care îl faci pentru a îți acorda 
autovalidare.

• Mulțumește-ți pentru că te-ai trezit în dimineață zilei de 
azi,

• Mulțumește-ți pentru că lucrezi sau realizezi mici treburi 
gospodăreșți,

• Mulțumește-ți pentru tot ceea ce faci într-o zi obișnuită, 
că și cum le-ar face o altă persoană în locul tău.

4.10 SACRIFICIU -EXERCIȚII

Exercițiile MOVE  

A.    Mișcă-te

B.   Observă-te!

C.   Validează-te!

D.   Eliberează-te!
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• Dă-ți voie să te accepți exact așa cum ești, nu este nimic 
greșit în viață. Viața este perfectă, exact așa cum este 
ea, iar dacă ai ajuns până aici, este cert că dorești să 
îți remodelezi situația de viață și să te aduci pe ține în 
serviciul tău!

• 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?

  4.10.4 Renunţă la aşteptări!

Proporția în care modul de funcționare al oamenilor 
este situat (95% inconștient - 5% conștient) derivă din 
programarea parentală, fără liber arbitru.

Intențiile sunt 95% inconștiente. De multe ori, nu suntem 
prezenți în propriile gânduri, ne zboară, iar cei 5% scad.

Intențiile generează Proiecții, apoi Așteptări legate de 
Recompensă. Vom acționa în funcție de asta, pentru ca la 
sfârșit să culegem recompensa. Recompensa satisface o 
nevoie emoțională.

Renunțând la aşteptări, vei reuşi să scurtcircuitezi întregul 
mecanism, astfel opreşti desfăşurarea automată a tiparului.

4.10 SACRIFICIU -EXERCIȚII
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