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MODUL 2 - VICTIMA

“VIAȚA E GREA”
-   Consideră că viața e nedreaptă
- Nu are încredere în propria 
persoană, și nici în ceilalți
-   Se înconjoară de probleme pentru 
că nu știe cum să funcționeze în 
afara lor
-   Toate acțiunile lui sunt îndreptate 
spre a evita singurătatea, care e cea 
mai mare frică



DESIGN COMPORTAMENTAL FLORIN ALEXANDRU 2

2
VICTIMA

2.1 VICTIMA - PREZENTARE

NOTIȚE Urmează un alt tipar ce crede cu desăvârșire că nu merită 
iubire.

Din păcate, totul se construiește dintr-un unghi mic și îngust, 
iar perspectiva în situația dată este tot una de dramă.

Atunci când cea mai importantă nevoie nu este satisfăcută, 
drama este efectul la cealaltă  extremă în dualitatea pe care 
o trăim, atâta  vreme cât suntem în tiparul comportamental..

Un tipar prins în propria capcană a unei minți ce nu a învățat  
încă  să își controleze propriile proiecții, adică gânduri ce o iau 
pe „arătură” mai tot timpul fără să le acorde atenția necesară.

Emoțiile trăite de victimă cel mai adesea: vină, deznădejde, 
disperare, descurajare, neîncredere, regret, teamă, neputință.

Sunt emoții ce blochează viața la propriu și singura energie 
avută este spre propria dramă ce este pusă ca stindard în 
viața de zi cu zi.

Fiecare interacțiune a victimei se rezumă strict la aceasta 
abordare de victimizare.

Victima are nevoie de oameni cărora să li se poată plânge, 
oameni ce au energia necesară să susțină aceasta pleiadă de 
victimizare.

Modul în care o astfel de persoană gândește este dual și 
disperarea survine în urma faptului că nu există soluții la 
situația victimei pentru că perspectiva este limitată la maxim 
două opțiuni ce se rezumă în partea negativă fără a se încerca  
și cealaltă extremă.

Se declară învinsă înainte de a se manifesta acțiunea.

Victimizarea se întâmplă acolo unde persoana în cauză este o 
persoană rigidă și care nu caută să se adapteze schimbărilor, 
ci rămâne într-un scenariu predestinat riscurilor și a unei vieți 
neîmplinite.

Preferă să strige sus și tare că are o viață nefericită în loc 
să înțeleagă cauza acesteia și desigur că reușește să își 
construiască exact viața pe care o propovăduiește.

Universul nu contrazice victima și îi oferă exact experiența de 
viață pe care o cere cu o îndârjire ieșită din comun de câte ori 
are ocazia.
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Cu toate acestea, victima trăiește cu frica că într-o zi nu mai 
avea cui să se plângă să se victimizeze și știe în sinea ei că va 
trebui să își  înfrunte propria viață de care fuge tot timpul.

Victima, ca și apaticul, este alunecoasă și ori de câte ori îi 
atragi atenția asupra propriului comportament, creierul are o 
practică incredibilă în a găsi scuze pentru care lucrurile nu se 
pot realiza.

Sistemul de apărare al victimei este super performant în a 
găsi scuze în care victima crede cu desăvârșire.

Ce mai știe victima să facă, să se ascundă în spatele unei 
povești căruia nu vrea să îi dea drumul pur și simplu, ci o ține 
și de câte ori apare amenințarea de a pierde această poveste, 
se face că nu înțelege sensul, răstălmacește sensul cuvintelor 
și devine agresivă.

Și cu toate acestea, este un tipar căruia îi este frică de 
singurate, mai exact îi este frică că nu o să mai aibă pe nimeni 
în jur căruia să i se plângă.

Din acest ppunct de vedere se va purta cu mănuși cu anumite 
persoane ascunzându-și tiparul tocmai pentru a păstra 
legătura și a se plânge când are această oportunitate.

Reușește să aibă o „rețea” de prieteni cărora se va plânge câte 
puțin, de așa natură încât să își  satisfacă nevoia de iubire și 
conectare din partea lor ori de câte ori are nevoie.

Problema este că inconștient va cere din ce in ce mai mult 
și asta presupune că rețeaua trebuie mărită de fiecare dată 
și asta este imposibil la un moment dat, ceea ce va duce 
invariabil la o criză de viață.

Iar criza de viață este ceva ce se va întâmpla  fără doar și 
poate la un moment dat.
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Aceeași convingere ca la apatic: „nu merit iubire”; doar că aici 
se manifestă diferit și asta pentru că are o particularitate ce 
conturează acest tipar.

Această convingere se instalează în copilărie și cum copilăria 
are o energie infinită, copilul a încercat în fel și chip să atragă 
atenția, să fie văzut și cumva a reușit la un moment dat să 
fie văzut când a reușit să stimuleze mila, compasiunea sau 
regretul părinților.

Și de câte ori voia atenție, copilul cauta o soluție pe care o 
găsea în victimizare, în dramă, mai exact: acuza că nu i se face 
dreptate, povestea întâmplări de nedreptate părinților sau îl 
durea câte ceva, doar pentru a fi văzut...

Ceea ce presupune că victima, are convingerea clară că doar 
prin victimizare reușește să atragă atenția asupra propriei 
persoane - adică: să fie acceptată, validată, iubită, văzută, 
ș.a.m.d.

Iar acest mod de a atrage atenția a devenit o obișnuință de zi 
cu zi, care se manifestă și în prezent în viața victimei în același 
mod; doar personajele de la care cere atenție și validare s-au 
schimbat, comportamentul rămânând același.

Noi, toți, avem nevoie de iubire și conectare cu ceilalți.O nevoie 
ce se află adânc în noi și se manifestă diferit în etapele majore 
ale vieții.

În copilărie orientarea este spre părinți, în adolescență catre 
grup și la maturitate către propria familie.

În fiecare etapă majoră a vieții, individul caută  acceptare, 
atenție și validare, în funcție de această orientare.

Revenind, aș menționa că modul în care se făcea educația 
înainte, a generat și acest tipar comportamental, pe aceleași 
considerente ca la apatic.

Părinții care ofereau acest tip de educație au fost și ei la rândul 
lor prinși în această capcană  a vieții.

Adică: bunicii noștri ne-au educat părinții în același principiu 
de „cumințenie”, „în rând cu lumea” și de câte ori ieșeau din 
aceste principii primeau bătaie, sădind obediența în ei.

Obediența ce se înțelege printr-o atitudine de învins, care a 
sădit în ei foarte multe emoții  reprimate, frustrări ce au ieșit 
la iveală atunci când au educat și ei la rândul lor.

NOTIȚE
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Au pus în practică întocmai ceea ce au învățat, pentru că nu 
știau să facă altfel.

Observi cât de greu ne este nouă să înțelegem  un 
comportament în aceste zile, cu atât de multă informație 
în jur; părinții noștri însă nu aveau avantajul informației și 
au învățat să fie părinți de la bunicii noștri, preluând practic 
același mod de a educa, dându-l astfel mai departe. 

Apatic - victimă

Cuminte - obedient - neasumat - învins - viața  este grea  - 
nu merit iubire - 

   apatic

   victimă

    fricos

    sacrificiu

Apaticul crede că indiferent de ce ar face nu va primi iubirea și 
este necesar să manipuleze pentru a obține ceva ce el crede că 
se numește iubire, dar în esență este vorba doar de atașament.

Victima primește iubire doar atunci când se victimizează, 
adică când stârnește mila și compasiune în jurul ei.

Fricosul are satisfăcută aceasta nevoie doar când totul este 
în regulă, adică nu există nimic care să le amenințe viața și 
desigur că mai mereu este ceva periculos într-o mai mica sau 
mai mare măsură.

Tiparul de sacrificiu își satisface această nevoie dacă se 
sacrifică pentru ceilalți și își primește iubirea pe care o cere 
indirect, prin limbaj nonverbal.

Traseul de mai sus este cel al copiilor care cred că nu merită 
iubire și că nu s-au născut în familia potrivită.

Această familie nepotrivită apare și la celelalte trei tipare și 
adesea avem situații în care familia reprezintă o problemă la 
propriu, în viețile  acestora.

 Dar asta apare pe fondul unor părinți care au învățat să fie 
astfel și să ducă mai departe problemele de familie, pentru că 
și ei au avut aceste probleme.

NOTIȚE
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Nici ei nu aveau satisfăcută această nevoie, așa  că nu aveau 
cum să ne satisfacă nouă această  nevoie.

Așa că am început să cautam să ne satisfacem această 
nevoie prin tot felul de extreme comportamentale - pentru că 
victimizarea exact asta este: o extremă comportamentală.

Iar victima mai crede că ceilalți nu sunt demni de încredere 
pentru că oricum te dezamăgesc la un moment dat, că sunt 
răi, că nu te susțin necondiționat, că vor ceva de la tine și că nu 
te văd și nu te înțeleg.

Exact asta a învățat de la părinții ei victima și în consecință 
crede că toți ceilalți sunt la fel.

NOTIȚE
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Tiparul emoțional este unul în care nemulțumirea, este emoția 
de acasă.

O emoție ce pare nevinovată, dar dacă este trăită mai mereu, 
afectează toate aspectele vieții într-un mod agresiv, fiind ca 
picătura chinezească, această nemulțumire.

Emoțiile trăite de victimă cel mai adesea sunt: vină, deznădejde, 
disperare, descurajare, neîncredere, regret, teamă, neputință, 
nemulțumire, cum am spus și mai sus.

Emoții ce destabilizează și oglindesc o viață  trăită în drama 
în care totul pare greu de realizat, greu de obținut, greu de 
acceptat, greu de înțeles, greu de observat și mai ales, greu 
de văzut.

Până și Dumnezeu este perceput ca unul asupritor și nedrept, 
în care orice abatere de la cuvântul Lui se pedepsește într-o 
formă sau alta.

Un posibil tipar emoțional trăit de victimă este acesta:

nemulțumire, îngrijorare, frustrare, rușine, iritare, nervozitate, 
iresponsabilitate, nesiguranță, agresivitate, furie, ură.

NOTIȚE
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Victimizarea este un efect direct al unei gândiri prinsă mult 
prea tare în dualitate.

O dualitate ce se manifestă prin resemnare și nu mai caută 
să își depășească condiția atâta  vreme cât nu renunță la 
victimizare.

Dar ce este mai exact această victimizare?

Dialogul interior este critic la adresa propriei persoane și asta 
se derulează mai tot timpul în  spate, fără ca măcar victima să 
conștientizeze  modul în care dialogul se exprimă, iar uneori în 
toată această poveste, victima își găsește scuze vorbind cu ea 
însăși, iar în acele momente, dialogul interior este înțelegător 
și cald la adresa propriei persoane.

Ceea ce presupune că sunt singurele momente în care victima 
își oferă un fel de iubire, prin acest dialog interior.

Paradoxal, dar tocmai acest dialog interior înțelegător la 
adresa propriei persoane -adica victimizarea- susține acest 
tipar comportamental.

Și cu cât este mai prinsă în tipar victima, cu atât acordă 
mai mult timp acestei victimizări, ceea ce presupune că se 
adâncește din ce în ce mai tare în exprimarea acestui tipar.

Iar asta se întâmplă și datorită faptului că este din ce în ce 
mai nemulțumită de propria viață, ajungând astfel într-un 
cerc vicios din care nu are niciun habar cum să iasă.

Iar acest dialog interior de victimizare se manifestă și la 
exterior, prin tot felul de cuvinte și expresii de neputință 
încărcate cu scuze de tot felul, precum următoarele:

„Nu mai știu ce să mă fac!”

„Nu pot…”

„Nu mai suport viața asta!”

„Nu știu încotro să o apuc…”

Victimei îi place să dramatizeze tot timpul orice situație și 
este atrasă de situații dramatice cum ar fi accidentele rutiere 
de la știri, suferința prezentată în media, povești de neputință, 

NOTIȚE
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politicieni tirani pe care îi idolatrizează, ș.a.m.d.

Iar în felul acesta își ține legatura strânsă cu drama, cu 
o modalitate de a găsi scuze mai tot timpul și de a atrage 
drama în viața ei.

Cât privește propriul copil, victima îi va genera un tipar 
asemănător și cel mai adesea chiar tiparul de victimă; dacă 
totuși copilul va încerca să iasă la un moment dat din acest 
tipar, mama îl va trage înapoi sau se va agăța de el, să nu 
o lase singură în această poveste ( mai multe detalii despre 
aceasta, la programarea parentală a victimei).

Se va baza tot timpul pe energia celorlalți și se va hrăni din 
energiile acestora.

Caută inconștient un tipar care să îi susțină această energie 
și îl va găsi, pentru că este atrasă fără îndoială de o persoană 
care va putea să o susțină și va face tot ce îi va sta în putință 
pentru a-și asigura o astfel de relație.

A se sprijini pe ceilalți este absolut normal pentru victimă, 
pentru că a înțeles că natura umană așa e construită, iar dacă 
cineva încearcă să scape de victimă sau să îi arate cum se 
poziționează, va deveni agresivă la propriu și la figurat.

Modul de comunicare este prin reproș stimulând vina și rușinea 
în ceilalți de așa natură încât ea să se poziționeze în centrul 
atenției, cerșind atenție și suport emoțional.

Iar această vină și rușine stimulată, se vor întâmpla până la 
urmă, pentru că mai tot timpul caută modalități prin care să 
stimuleze aceste emoții în ceilalți și până la urmă, va reuși 
acolo unde nu i se observă intenția și unde ea simte că se 
poate.

Dacă  nu reușește cu anumite persoane din cadrul unui grup, 
va deveni răutăcioasă, va bârfi persoana respectivă, o va 
denigra, va face tot ce poate pentru a o scoate din grup.

Este cea mai năpăstuită persoană și are cele mai multe 
probleme nerezolvate din întreg Universul, mai ales acolo 
unde nu reușește să îi convingă pe ceilalți. 

Va inventa probleme dacă nu are, tocmai de frică să nu piardă 
acest „loc privilegiat” de cea mai năpăstuită persoană.

Nu are încredere în propria persoană și nici în oameni în 
general, proiectează că viața este periculoasă și nedreaptă 

NOTIȚE
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pentru noi toți, dar în mod special cu propria persoană.

Și victima crede în ghinion și se etichetează adesea ca fiind 
ghinionistă.

Manipularea reprezintă atât recompensa, cât și un mod de a 
se poziționa în relațiile cu ceilalți și  asta, pentru că nu poate 
avea încredere în aceștia.

Să nu uităm, că așa a învățat în copilărie.

Greutate de a trăi se vede cel mai adesea în modul în care 
își duce existența victima și asta este absolut natural, ținând 
cont de modul în care vede viața: sumbru și plin de pericole.

O greutate ce este sursa principală a majorității  scuzelor pe 
care victima le spune și la care se pricepe de minune.

Va manipula ori de câte ori are ocazia și va transforma această 
îndeletnicire într-o artă, dacă i se va permite.

Se va folosi de capacitatea de a manipula și atunci când nu 
este nevoie tocmai pentru a păstra aparențele.

Un model preluat de la părintele de sex opus, cel mai adesea 
și se manifestă printr-o lipsă evidentă de asumare a propriului 
comportament.

Victima va genera concurența cu o altă victimă  într-un cerc 
restrâns de oameni și va căuta să pluseze, dacă cineva îi 
amenință locul de „victimă principală.”

Rolul de victimă, din perspectiva victimei, este unul privilegiat, 
unul în care avantajele cantitative sunt la îndemână și se obțin 
datorită  acestui rol.

Evident că acolo unde manipularea celorlalți este posibilă prin 
victimizare, victima nu se va rezuma doar la atenție din partea 
celorlalți,  ci va căuta să obțină avantaje de orice fel și asta se 
întâmplă fără să înțeleagă că exista o limita de bun simț, de 
integritate.

Victima, intră „cu picioarele” în viețile celorlalți  neavând 
această limită și o face ca și când i se cuvine, dar toate acestea 
până i se spune, moment în care se oprește.

Menționez că rolul de persoană năpăstuită, îi dă  cumva dreptul 
de a cere la nesfârșit și de a obține orice fel de avantaj acolo 
unde se poate, fără a se simți vinovată că intră în energia altei 
persoane, sau că îi încalcă liberul arbitru.

NOTIȚE
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De fapt, victima nu are o astfel de noțiune, pentru că acest rol 
nu îi dă voie să vadă dincolo de propria victimizare.

Victima nu își asumă acțiunile și asta se datorează modului 
în care este construit tiparul; dacă ar face asta, ar trebui să 
renunțe la victimizare, pentru că manifestarea acestui tipar 
spune clar că „ceilalți sunt de vină”.

Adică, a-ți lua ceea ce ai nevoie din exterior, nicidecum din 
propria persoană.

Evident ca vorbesc de latura emoțională.

Victima acuză și reproșează celorlalți, ajungând  la agresivitate 
verbală adesea, dacă persoana respectivă nu oferă validare și 
atenție victimei.

Direcția unei victime este spre a obține această atenție, 
o atenție ce se transformă în manipulare imediat cum este 
acordată.

Adesea victima manipulează, cu toate că nu are nevoie să 
o facă, dar practica de a se victimiza, de a manipula, este 
principala activitate a victimei.

Iar la manipulare, victima se pricepe din ce în ce mai bine, 
pentru că o practică mai tot timpul, inclusiv în relația cu propria 
persoană.

Cu toate acestea, victima, în sufletul ei știe că există și altă 
cale și inconștient aleargă mai tot timpul după o criză de 
viață, adică acel moment în care nu o să se mai minta și o să 
fie onestă cu propria persoană.

Dar acel moment este ținut departe, prin cercul vicios construit.

Un tipar special și arhiprezent în societatea românească, 
datorită educației din trecut, ușor observabil, dacă ne uităm 
la intențiile celorlalți  și dacă înțelegem cum se pot observa 
acestea.

Un tipar în care alunecăm și noi, pentru că au fost momente 
când doar așa reușeam să fim văzuți de persoanele importante 
din viața noastră. 

Important este să știm cum se manifestă și să îl observăm 
dincolo de modul în care ne plângem și ne victimizăm.

Uneori, eu cad în această capcană când apare o mamă, pe 
care o simt cu energia și poate să aibă orice formă posibilă, 

NOTIȚE
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dar energia de mamă, dedicarea pe care doar o mamă o poate 
avea, mă prinde în capcană și pur și simplu îmi vine să mă 
plâng, să  mă  victimizez, pentru că dincolo de orice poveste, 
vreau să o fac să mă vadă și îi spun indirect că sunt slab, și am 
nevoie de ea.

Evident că am căzut în această capcană a unor mame ce 
au simțit ce se întâmplă, pentru că unele mame au profitat 
de acest avantaj, iar altele s-au făcut că nu văd această 
poziționare a mea. 

NOTIȚE
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Orice persoană ce manipulează ajunge să se manipuleze, 
pentru că nu va face nicio o diferență între manipularea 
atribuită celorlalți și cea atribuită propriei persoane.

Și problema este că nu va avea limită, de cât de mult sau de 
puțin să se manipuleze.

O va face din orice poziție indiferent de situația de viață în 
care se va afla și desigur că vor fi efecte clare asupra propriei 
persoane.

Gândește mai mereu într-o schemă sau alta, mai exact, va 
poziționa ceea ce va dori să obțină  ca fiind obiectivul principal, 
apoi va apela la orice resursă are la îndemână și va lua de acolo 
de unde va simți că poate să obțină ceea ce își dorește, fără 
să țină cont de ceea ce simt ceilalți, sau de cum îi va afecta pe 
aceștia.

Cel mai adesea, o victimă are nevoie de validare, de iubire, 
de atenție, așa că a o va cere în stânga și în dreapta și dacă 
primește toate acestea, va avea așteptarea ca mai tot timpul 
să i se ofere asta, iar când partenerul victimei nu mai oferă 
asta, va căuta în altă parte, în fel și chip.

Adesea, prin flirt se întâmplă asta, sau chiar prin a înșela și o 
victimă percepe că nevoia de iubire și validare este esențială 
pentru supraviețuire, iar ea face asta pentru că nu are ce face, 
ceea ce o disculpă și nu își asumă actul în sine.

La bărbați, asta se manifestă printr-o preocupare obsesivă 
de propriul corp, pentru că în felul acesta atrage atenția 
femeilor, adică a mamelor, pentru că inconștient, el are nevoie 
de această conectare cu „spiritul matern”, asa că va merge la 
sala și va construi un corp lucrat care să atragă cât mai multe 
femei, sau își va lăsa barbă, ș.a.m.d.

Va fi preocupat mai mereu în a atrage atenția asupra lui și 
cum apare o femeie căreia va dori să îi atragă atenția, se va 
afișa în fel și chip și dacă nu i se acordă atenție, va face tot ce 
îi stă în putință pentru a fi văzut, pentru că percepe ignoranța 
ca respingere.

Adică motivul pentru care a apărut victimizarea în viața lui.

Rana de respingere se manifestă mai mereu în tiparul victimei 
și este foarte greu observabilă, pentru că victima respinge cu 
vehemență că ar exista așa ceva.

NOTIȚE
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2.5 VICTIMA - CUM NE INFLUENȚEAZĂ 

Să nu uităm că atunci când o vede, sau când i se arată rana 
de respingere, victima percepe că pierde victimizarea, adică 
recompensa majoră pe care și-o ia din acest dialog interior.

Victima are un singur scop: să obțină ceea ce își dorește.Însă 
această alergare a sa după ceva imaginar, o obosește și semne 
clare de îmbătrânire apar mult prea devreme pe fața victimei.

Starea de nemulțumire permanentă îi imprimă  pe față o 
nemulțumire evidentă, care se concretizează prin cele doua 
cute de riduri mari din jurul gurii, ce se întind de la gură până în 
zona dintre pomete și nas.

Ochii sunt căzuți, parcă cerând milă și  compasiune și o 
încruntare specifică însoțește chipul victimei.

Umerii lăsați și ei, dar nu în aceeași măsură ca la apatic, o 
cocoașă prezentă atunci când caută să obțină ceva, mult mai 
proeminentă la persoanele înalte.

Sistemul imunitar nu funcționează la capacitate maximă 
și  adesea victima se îmbolnăvește de te miri ce și cu cât 
înaintează în vârstă, cu atât bolile sunt mai prezente și mai 
„greu de dus”.

Corpul ușor diform, datorită așteptărilor care parcă sunt tot 
timpul în fața ei dar pe care nu le poate ajunge, făcând să 
apară mici defecte: mâini  prea lungi sau prea mici, picioare 
scurte, șolduri proeminente, mică de statură, ș.a.m.d.

Nu reușește să se conecteze cu ceilalți și asta datorită empatiei, 
care nu este practicată mai deloc.

Atunci când vine copilul în viața ei, victima suferă o depresie 
și apare empatia de nicăieri, așa că începe să se conecteze 
cu copilul, dar nu înțelege exact ce anume din ea a făcut să 
empatizeze, să se conecteze cu propriul copil.

Pare că nu înțelege și are nevoie să i se explice fenomenul și în 
felul acesta îl accepta, dar tot nu îl înțelege, pentru că nu știe 
cum să îl cuprindă.

Cu toate acestea este dispusă să învețe cum să empatizeze, 
doar că nu este un practicant prea sârguincios, deoarece 
contravine cu tiparul comportamental.

Dar până să ajungem la copil, victimei îi este frică să facă copii, 
indiferent dacă este bărbat sau femeie.

NOTIȚE
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2.5 VICTIMA - CUM NE INFLUENȚEAZĂ 

Are o frică pentru că percepe lumea ca pe un loc periculos, 
rău, trist și nepotrivit și-i este teamă că nu o să îi poată oferi 
copilului, viața pe care crede că propriul copil o merită.

Tiparul se manifestă mai virulent în perioada 25 - 35 de ani, 
atunci când are de făcut alegeri importante, când va trebui să 
își asigure viața, o viață ce îi oferă oportunitatea de a alege, 
pentru că inconștient își dezvoltă acele calități ce atrag cât 
mai mulți parteneri/partenere.

Fie că e vorba de modul în care arată, ținuta vestimentară, 
capacitatea de a flirta, experiența  sexuală, capacitatea de a 
manipula, ș.a.m.d.

Adesea cei care cad în capcana victimei, nu conștientizează 
ce anume i-a lovit.Pur și simplu nu văd persoana ce se plânge 
mai tot timpul ca un factor decizional, ca o persoană ce își 
exercită forța prin victimizare.

O văd slabă și neajutorată, neînțelegând intenția victimei 
aproape niciodată.

Efectele acestor emoții trăite: nemulțumirea arhiprezentă îi 
generează o atitudine în care drama este mai mereu prezentă, 
vede doar partea neplăcută a vieții, caută defecte la ceilalți  
pentru a reuși să îi manipuleze.

Este dezaprobatoare la adresa persoanelor ce se bucură de 
viață, îi etichetează în fel și chip: nebuni, prea zen, spiritualieni, 
irealiști, ș.a.m.d.

Și adesea devine distructivă inconștient cu proiectele ce îi pot 
amenința aceasta ieșire din victimizare- de exemplu, dacă 
este obligată să prezinte partea faină a vieții sau dacă este 
pusă în faza de a cere altora să fie fericiți, ș.a.m.d.

Efecte la extremă: ipohondrie acută, un motiv și o scuză pentru 
singura recompensă existentă - capacitatea de a se plânge 
mai tot timpul.

Un tipar ce adesea se manifestă agresiv și într-o  astfel de 
perioadă, orice ajutor de a ieși din victimizare este refuzat și 
respins fără nicio explicație.

Victima ține la acest tipar și dacă „posibilitatea” de a se plânge 
dispare, simte că i se năruie toată viața, astfel că va ține cu 
dinții de acest tipar și se va exprima la extremă ori de câte ori 
cineva va contra sau va respinge această atitudine.

NOTIȚE
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2.5 VICTIMA - CUM NE INFLUENȚEAZĂ 

Sistemul de apărare a unei persoane care se victimizează, 
pare cel mai bine pus la punct din panoplia tuturor tiparelor 
comportamentale și din acest punct de vedere au nevoie de 
șocuri în viața lor, pentru a ieși.

Foarte greu ies, dar când conștientizează acest comportament, 
ies fără să se mai uite în urmă.

Un tipar comportamental greu de trăit, cu efecte directe în 
toate aspectele vieții.

NOTIȚE
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2.6 VICTIMA - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

Victimă - Apatic

Victima concurează cu apaticul, inconștient; uneori asta se 
întâmplă conștient - atunci când  rolul de cea mai năpăstuită 
persoană dintr-un grup, este cerut de apatic.

Nu se bucură de nicio conectare cele două tipare și inconștient 
se resping sau se alungă unul pe celălalt din grupurile unde vor 
să fie.

Relaționează doar dacă este necesar și nu are cum să  
funcționeze acest “trebuie”.

Energetic se resping, cu toate că au noțiuni asemănătoare 
asupra majorității conceptelor de viață.

Victimă - Fricos

În victimizare, se înțeleg de minune, dar victima disprețuiește 
frica, din fricos.

Se pozitionează într-o extremă, pentru a-i scoate în evidență 
frica, fricosului, atunci când concurează pe victimizare.

Adesea fac o echipă minunată, atunci când au ocazia să se 
victimizeze în echipă, pentru un obiectiv comun - la muncă de 
exemplu.

Mai exact, victima scoate în evidență greutățile vieții , pe când 
fricosului îi este frică de fricile din propria viață și scoate în 
evidență pericolul ce ne paște la fiecare pas.

Victimă - Sacrificiu

Pare evident că cel ce se sacrifică va susține victima și va fi 
prezent mai tot timpul, pentru ca victima să aibă cui să se 
plângă.

O relație ce se va dezvolta cu siguranță spre o prietenie 
condiționată, susținută de ambele scenarii.

Victima are o abilitate desăvârșită în a găsi tiparul de 
sacrificiu și atunci când îl găsește, îi va oferi sens celui care se 
sacrifică.

NOTIȚE
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2.6 VICTIMA - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

O echipă ce se caută și se ține cu tot dinadinsul unul pe 
celălalt în aceste tipare comportamentale.

Victimă  - Prețios

Tipare complementare, care se atrag pentru a copia unul de la 
celălalt, metode de manipulare.

Prețiosul cade adesea în victimă și invers și tocmai din acest 
punct de vedere se susțin de la distanță și se înțeleg din priviri.

Pare următorul tipar în care victima va accede atunci când 
ajunge în anumite conjuncturi, în care principala metodă de 
manipulare va trebui să fie postura de a nu-i place nimic, 
căutând să fie în centrul atenției.

Victimă - Judecător

Tipare ce se înțeleg într-un mod special, din mai multe puncte 
de vedere.

Pe de o parte, victima îi acordă atenția cuvenită judecătorului 
când este vorba de bârfă, obținând în felul acesta, atenția 
atunci când se victimizează.

Doar că judecătorul va profita de victimă, pentru că 
dependența de tipar este mai mare la victimă, ceea ce 
presupune că judecătorul se dezice de victimă atunci când 
apare oportunitatea de a se asocia cu imaginea unei persoane 
influente.

Ceva de genul, respectiva persoană este prietenă doar cu 
mine, adică cu judecătorul și asta se manifestă ca o răutate 
din partea judecătorului la adresa victimei.

Victimă - Perfecționist

Două tipare ce nu își asumă viața și din acest punct de vedere 
apare aceeași concurență imaginară, în care victima încearcă 
să obțină ceva de la perfecționist și pare că înțelege tiparul, 
dar nu îl înțelege absolut deloc, ceea ce face, fiind doar să își 
alimenteze nemulțumirea.

NOTIȚE
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2.6 VICTIMA - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

Două tipare ce interacționează când au ocazia, însă fără niciun 
avantaj pentru vreunul dintre acestea.

Pe deasupra, fiecare tipar în parte disprețuiește lipsa de 
asumare a celuilalt tipar.

De ce?

Pentru că victima observă această lipsă de asumare la 
perfecționist, dar nu și-o observă sie însuși și invers, desigur.

Asta se manifestă prin reproș din partea victimei, pentru că 
așa funcționează victima și prin ignoranță/aroganță din 
partea perfecționistului - calitatea perfecționistului.

Victimă - Autodidact

Nu se înțeleg și este cumva ceva din istoria relativ recentă a 
autodidactului.

Dar un autodidact a înțeles că tocmai această parte îi displace, 
aceea de a te agăța de ceilalți.

Iar una dintre cele mai mari provocări ale autodidactului, 
este să se debaraseze de oamenii din trecut și pare că tiparul 
victimei este primul ce se vrea scos din viața autodidactului.

Și de aici începe un conflict tacit în care ambele tipare se 
disprețuiesc.

Dar dincolo de tot ceea ce se vede, victima dorește să 
manipuleze autodidactul, pe când autodidactul vrea să îi fie 
recunoscută evoluția ce pare a persoanei, dar se demonstrează 
că este al Ego-ului, fapt ce îl aruncă în tipare mai joase, adică 
judecator sau prețios.

Victimă - Modest

Genul de relație ce funcționează cumva.

Modestul are nevoie de victimă, pentru că aceasta îi 
promovează personalitatea și victima are nevoie de modest 
pentru a se sprijini pe acesta.

O relație în care ambele tipare au ceva de câștigat din 
interacțiunea dintre ei.

NOTIȚE



DESIGN COMPORTAMENTAL FLORIN ALEXANDRU 20

2
VICTIMA

2.6 VICTIMA - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

Modestul se pricepe de minune să se folosească de victimă, 
pentru că aceasta poate vorbi în locul lui și asta îi convine de 
minune, așa că vom vedea mai tot timpul un modest și mai 
multe victime în preajma modestului.

Se caută cumva aceste două tipare inconștient și se găsesc cu 
siguranță relativ ușor.

O relație de sprijin reciproc, ce funcționează atâta vreme cât 
fiecare livrează către celălalt tipar, ce are de livrat.

Victimă - Învingător

Două tipare în care victima se poziționează de la început în 
învinsă, dar cu scopul de a păcăli învingătorul, arareori reușind, 
iar atunci când reușește, va fi acea victorie istorică în care 
victima a reușit în sfârșit.

Genul de poveste ce se spune și după 10 ani în cercul de 
prieteni.

Învingătorul râde de victimă și este arogant cu ea, dar în 
același timp vrea să ajute, dar simte foarte clar când este 
pierdere de vreme și când victima este pregătită să iasă din 
propria victimizare.

Se întâmplă uneori ca cele două tipare să se intersecteze și 
atunci când se întâmplă, victima construiește un conflict cu 
învingătorul și se ia de poziționarea acestuia.

Învingătorul vrea să umilească victima inconștient, adesea 
reușindu-i și își arată o răutate, pe care arareori o vezi la el; din 
acest punct de vedere, victima știe cum să scoată din sărite 
un învingător.

Victimă - Înțelept

O relație specială din mai multe puncte de vedere: în primul 
rând, victima nu se poate plânge în preajma înțeleptului, 
pentru că acesta oferă răspunsuri cu totul altfel în comparație 
cu așteptările victimei.

Apoi se simte înțeleasă de către înțelept, cu toate că nu 
comunică mai deloc.

NOTIȚE
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2.6 VICTIMA - CUM INTERACȚIONEAZĂ CU CELELALTE 
TIPARE

Victima are un respect deosebit față de acesta și inconștient 
se va apropia de acesta.

Victimă - Împlinit

Se uită la acesta ca la un extraterestru și nu înțelege cum 
poate acest om să aibă o viață atât de plină și atât de simplă 
în același timp.

Percepe totul ireal și imposibil de atins starea de împlinire.

În sinea ei, victima nu crede că poate să simtă împlinirea 
vreodată și tocmai de aceea se uită la împlinit ca la un 
extraterestru, iar asta se vede pe uimirea ei, atunci când stă în 
preajma unui împlinit.

Uită până și să se victimizeze în preajma unui împlinit.

NOTIȚE
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2.7 VICTIMA - CE PARTENERI ÎȘI ALEG?

Victima caută tot un tipar de sacrificiu sau unul de perfecționist.

Dacă tiparul de sacrificiu se înțelege de la sine, judecătorul 
are dacă vrei, toate elementele necesare să îi susțină tiparul 
victimei și în același timp să își susțină și lui acest tipar.

Umilește victima de câte ori este nevoie pentru a se poziționa 
social în superioritate și se face că nu o mai cunoaște sau se 
mândrește cu superioritatea pe care o are, în relația cu victima.

Desigur că victima are de ce să se victimizeze și să își plângă de 
milă pentru acest comportament nepotrivit al judecătorului.

Trăiește o relație toxică pentru că o preferă înaintea unei relații 
integre și cu toate că victima nu va recunoaște, acest tip de 
relație se va termina printr-o criză de viață în care tot victima 
va fi cea care va „pierde” în ochii prietenilor comuni.

Cu toate acestea, victima va ieși cumva învingătoare într-
un final din relația cu un judecător, pentru simplu motiv că 
regretele neconsumate, adică emoțiile neconsumate, sunt 
cele ce vor răni judecătorul, pe când victima va plânge, se va 
victimiza până nu va mai avea de consumat nicio emoție și în 
acel moment dă drumul trecutului, comparativ cu judecătorul 
care nu se va exprima și nu va consuma emoțiile.

Iar asta, presupune dramă.

NOTIȚE
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2.8 VICTIMA - CUM ÎȘI PROGRAMEAZĂ COPIII

Din păcate își programează copiii să fie victime în cea mai mare 
parte, dar dacă în familie sunt doi copii, unul va prelua tiparul 
de victimă și celălalt va observa exagerarea unei victime în tot 
ceea ce face și va alege inconștient să o ia în partea opusă, 
pregătind o situație din care să iasă la un moment dat, dar în 
prima parte a vieții va fi prins în capcana scenariului de viață.

Victima va schimba adesea poziționarea conformă analizei 
tranzacționale cu propriul copil și se va poziționa în copil, în 
relația cu el acesta va fi obligat să fie părinte sau adult.

Ceea ce schimbă și nu oferă niciun reper copilului în viață, mai 
mult de atât, acesta va învăța că oamenii sunt slabi, că nu poți 
avea încredere în ei, că te vor dezamăgi când vor avea ocazia, 
că nu poți avea încredere în ei, că ei nu se susțin singuri și că în 
consecință, nici copilul nu are cum să se susțină singur.

Copilul nu va ști cum să iasă de sub această programare și 
va strânge foarte multă frustrare, pentru că știe în adâncul 
sufletului, că viața nu este doar despre această dramă, produsă 
la nesfârșit, în mod repetat.

Evident că și primele relații vor fi cu persoane care o să îl 
dezamăgească,care vor genera această dezamăgire al lui și 
dacă ea nu apare, va ridica standardul la cum trebuie să fie 
partenera, de așa natură încât va duce lucrurile încet, încet 
spre această dezamăgire.

NOTIȚE
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2.9 VICTIMA - IEȘIREA DIN ACEST TIPAR

Pe scurt, observarea dialogului interior când apare victimizarea, 
dar și când apare judecata și eticheta pusă pe propria 
persoană.

Mai exact, să construiești exercițiul de observare a dialogului 
interior și apoi să poziționezi declanșatori pe etichetele 
nepotrivite, de așa natură încât atunci când victima se 
etichetează, să apară actul de observare și anulare a etichetei.

Prin exercițiu, victima va renunța fără să conștientizeze la 
recompensă, moment în care se va simți debusolată, rătăcită 
și exact în acel moment, să îi oferi recompensa de a construi 
noi obiceiuri pozitive, din cele negative.

Funcționează aproape de fiecare dată și schimbarea este 
inevitabilă, fiind doar o chestiune de timp până se va manifesta.

Desigur că asta se va întâmpla doar dacă exercițiile sunt puse 
în practică, cu temeinicie.

NOTIȚE
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2.10 VICTIMA - EXERCIȚII

1. Cât de des te poziționezi în postura de victimă? Găsește 5 
scenarii sau întâmplări care te poziționează în atitudinea 
de victimă și apoi propune-ți modalități prin care poți 
schimba situația, astfel încât, data viitoare când se 
întâmplă, vei reacționa conform programului pe care ți-l 
creezi acum. 

 a)  ex: - face copilul un tantrum. 

Cum reacționez acum?

ex: Vai cât de greu îmi este! Nu pot să fac față acestei umilințe, 
îmi este foarte greu să am un copil! Nimeni nu mă înțelege! 

Cum aș putea să reacționez fără poziționarea victimei?

ex: îmi îmbrățișez copilul și stau cât mai aproape de el, îi spun 
blând că sunt aici, aștept cu răbdare să îi treacă acea criză și 
apoi discut cu el motivele reacției lui.

 b)  șeful meu cere prea mult de la mine. Cum reacționez 
acum? Cum aș putea să reactionez fără poziționarea victimei? 

 c)  partenera/partenerul îmi face un reproș. Cum 
reacționez acum? Cum aș putea să reacționez fără poziționarea 
victimei? 

2. Enumerarea binecuvântărilor / recunoștințelor– enumeră 
în fiecare dimineață 10 motive pentru care te simți 
binecuvântat. Vezi? Auzi? Respiri? Ești mobil? Ai mâini 
sau picioare? Ai un acoperiș deasupra capului? Sunt 
oameni în aceasta lume care nu au toate aceste lucruri și 
totuși au făcut lucruri de o măreție extraordinară.

3. Fără lamentări - o săptămână întreagă nu mai ai voie 
să te plângi, să dramatizezi, să exagerezi sau să te 
lamentezi de niciun eveniment din jurul tău, de nicio 
persoană care îți iese în cale

4. Exercițiile MOVE 

Mișcă-te!

• 30 de min de sport zilnic – exercițiul acesta va avea o 
eficiență maximă abia după ce l-ai făcut consecvent 
minim 21 de zile. 

• Conform cercetărilor, orice obicei nou pe care dorești să 

NOTIȚE
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2.10 VICTIMA - EXERCIȚII

îl instalezi în modul tău de viață curent, trebuie repetat 
minim 21 de zile.

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

• Ce se întâmplă în spatele acestui exercițiu?

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

  

Observă-te!

Observă cât de des exagerezi și încetează imediat, exact în 
clipa în care realizezi că faci asta! Identifica oportunitatea în 
absolut orice problemă pe care o exagerezi.

Observă cât de des te plângi că ești neînțeles, că nimeni nu 
are probleme mai mari decât tine, că nimeni nu știe cât de 
greu îți este ție.

Observă cât de des ești nerecunoscător pentru viața pe care 
o ai. Ai o viață, indiferent de vârsta pe care o ai! Sunt oameni 
care sunt pe punctul să și-o piardă exact în momentul în care 
vorbim. Fii recunoscător pentru că exiști!

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!

Validează-te!

Folosește fiecare lucru pe care îl faci pentru a-ți acorda 
autovalidare. Felicită-te ori de câte ori ai făcut ceva grozav!

Mulțumește-ți pentru că te-ai trezit în dimineața zilei de azi.

Mulțumește-ți pentru că lucrezi sau realizezi mici treburi 
gospodărești. 

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

NOTIȚE
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 Eliberează-te!

Nu impresionezi pe nimeni atunci când găsești scuze să nu fii 
ceea ce-ți dorești! 

Dă-ți voie să te accepți exact așa cum ești!

Eliberează-te de idei preconcepute, de judecată, de convingeri 
eronate! 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?

NOTIȚE


