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Multumiri

Le multumesc din toata inima miilor de persoane cu
care am lucrat timp de ani de zile, fara de care cercetarile
mele despre rani !jima!jti ar fi fost imposibile.

De asemenea Ie multumesc ce10r care au urmat
formarea "Tehnici eficiente in Relatia de Ajutorarea".
Datorita capacitatii lor de a se destainui in totalitate,
documentarea pentru aceasta carte a fost mult imbogatita.

Multumiri calduroase celor din echipa Ascultd-ti corpul,
care au participat la cercetarile meIe !ji care mi-au furnizat
mai multe elemente din aceasta carte. Datorita voua,
tuturor, eu continui sa-mi cultiv pasiunea pentru cercetare
!ji sa elaborez noi sinteze.

in incheiere, multumiri speciale celor care au contribuit
direct la serierea acestei caI1i, ineepand eu sotul meu,
Jacques, care prin prezenta lui a facut sa treaca mai u!jor
timpul petrecut cu scrierea acestei carti, apoi Monica
Bourbeau Shields, Odette Pelletier, Micheline St-Jacques,
Nathalie Raymond, Edith Paul !li Michele Derudder, ce au
intreprins ° munca deosebita pentru corectura
manuscrisului !ji, lui Claudie Ogier !ji Eliza Palazzo, cele
care au realizat ilustratiile.
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Prefatd

Redactarea acestei carti a fost posibila datorita
perseverentei a numero~i cercetatori, care, asemeni mie, nu
au ezitat in a face publice rezultatele cercetarilor lor, in
ciuda scepticismului ~i a controverselor starnite de catre
acestea. De altiel, cercetatorii ~tiu ca, in general, vor fi
criticap, la fel ~i publicatiile lor ~i se pregatesc sa traiasca
cu aceasta adversitate. Ceea ce ii motiveaza este dorinta lor
de a favoriza evolutia omului ~i cei care Ie accepta
descoperirile.

Printre cercetatori, primul caruia tin sa-i multumesc
este psihiatrul austriac SIGMUND FREUD, pentru
monumentala sa descoperire a incon~tientului ~i pentru
faptul ca a indraznit sa afirme ca fizicul poate avea 0
legatura cu dimensiunile emotionala ~i mentala ale fiintei
umane.

Multumirile mele se adreseaza ~i unuia dintre e1evii lui
Freud, WILHELM REICH, care, dupa parerea mea, a fost
marele precursor al metafizicii. EI a fost primul care a
stabilit cu adevarat legatura intre psihologie ~i fiziologie,
demostrand ca, nevrozrele afecteaza nu numai mentalul, ci
~i corpul fizic.

In continuare, multumesc psihiatrilor JOHN C.
PIERRAKOS ~i ALEXANDER LOWEN, amandoi elevi ai lui
Wilhelm Reich, cei care au definit bioenergia, demonstrand
importanta implicarii emotiilor ~i a gandirii in vointa de a
vindeca trupul.

In special, datorita operei lui John Pierrakos ~i a
partenerei sale, Eva Brooks am reu~it sa realizez sinteza pe
care 0 yeti descoperi in aceasta carte. Dupa un stagiu foarte
interesant, la care am participat in 1992, cu BARRY
WALKER, un elev allui John Pierrakos, am observat ~i am
cercetat cu asiduitate pentru a ajunge la 0 sinteza a celor
cinci rani ~i a ma~tilor care Ie insotesc. De altfel, tot ceea ce
este cuprins in aceasta carte a constituit obiectul a
numeroase verificari, incepand din 1992, prin intermediul a
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mii de persoane care au participat la stagiile mele, precum
~i din exemple extrase din viata mea personala.

Nu exista nici 0 dovada ~tiintifica pentru ceea ce se
afirma in aceasta carte, dar te invit, cititorule, sa verifici
sinteza pe care am propus-o, inainte sa 0 respingi ~i, mai
ales, sa 0 experimentezi pentru a afla daca iti poate fi de
folos in imbuntatirea calitatii propriei tale vieti.

Dupa cum ti-ai dat seama, continui sa te tutuiesc ~i in
aceasta carte, a~a cum am Ia.cut-o ~i in celelalte scrieri ale
mele. Daca cite~ti pentru prima oara una dintre cartile me1e
~i nu e~ti familiarizat cu cursul ASCULTA-TI CORPUL, se
poate intampla ca anumite expresii sa te uimeasca foarte
tare. De exemplu, eu fac 0 distinctie clara intre sentiment ~i
inteligenta, intre "intelectuantd"~i"inteligenti3.", sau intre a
stapani ceva I}i a controla ceva. Sensul pe care il atribui
acestor cuvinte este explicat in celelalte carti ale me1e, sau
in cadrul atelierelor pe care Ie conduc.

Continutul cartii se adreseaza atat genului masculin cat
I}icelui feminin. Atunci cand nu este cazul, precizez acest
lucru. In acela~i timp, continui sa folosesc cuvantul
DUMNEZEU. ~i iti reamintesc ca, atunci cand folosesc
cuvantul DUMNEZEU, fac referire la EUL TAu SUPERIOR,
la fiinta ta adevarata, acel EU, care iti cunoal}te adevaratele
nevoi, pentru a trai in iubire, fericire, armonie, pace,
sana tate, bunastare I}ibucurie.

Iti doresc sa te descoperi in capitolele ce urmeaza cu
aceeal}i placere cu care eu mi-am imparta~it descoperirile.

Cu drag,
Lise Bourbeau
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Capitolul1

Formarea rdnilor ~i a md~tiZor

Cand un copil se na~te, el ~tie, in adancul lui, ca
motivul pentru care se incarneaza este acela de a fi el
insu~i, trecand print-o serie de experiente. De altiel, sufletul
lui a ales dinainte familia ~i mediul in care se va na~te, cu
un scop foarte precis. Toti avem aceea~i misiune, venind pe
lume: aceea de a trai 0 serie de experiente pana cand
ajungem sa Ie acceptam ~i sa ne iubim pe noi in~ine trecand
prin ele.

Atata timp cat 0 experientii este traita in non-acceptare,
adica fiind judecata, in culpapilitate, teama, regret sau orice
alta forma de non-acceptare, oamenii i~i atrag fara incetare
circumstantele ~i persoanele care ii fac sa retraiasca aceea~i
experienta. Unii dintre ei, nu numai ca experimenteaza
acela~i tip de eveniment de mai multe ori pe parcursul unei
vieti, dar mai mult, trebuie sa se reincarneze 0 data sau de
mai multe ori pentru a ajunge sa n accepte in totalitate.

A accepta 0 experienta nu inseamna ca acea experienta
este preferata noastra sau ca suntem de acord cu ea. Este
vorba mai degraba de a ne acorda noua in~ine dreptul de a
experimenta ~i de a invata prin intermediul a ceea ce traim.

Trebuie sa invatam mai ales ce anume este benefic
pentru noi ~i ce anume nu este bun. Iar singurul mod de a
afla acest Iucru este sa devenim con~tienti de consecintele
acelei experiente. Tot ceea ce hotaram sau nu, ceea ce facem
sau nu, ceea ce spunem sau nu ~i la fel, ceea ce gandim sau
simtim va avea anumite consecinte.

Omul i~i dore~te sa traiasca intr-un mod din ce in ce
mai inteligent. Atunci cand i~i da seama ca 0 experienta
provoaca ni~te consecinte daunatoare, in loc sa-~i repro~eze
ceva sau sa fie ranchiunos pe cineva, trebuie sa accepte pur
~i simplu faptul ca a ales acea experienta (chiar incon~tient),
pentru a descoperi ca nu a fost 0 mi~care inteligenta pentru
el. l~i va aminti de acest lucru mai tarziu. Astlel putem sa
traim 0 experienta in acceptare. Din contra, va reamintesc
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ca, chiar daca va spuneri: "Nu mai vreau sa tralesc a~a", 0
luari de la capat. Trebuie sa iti acorzi dreptul de a repeta de
mai multe ori aceea~i gre~eala sau experienta neplacuta,
inainte de a ajunge sa ai voinra ~i curajul necesare pentru a
te schimba. Oare de ce nu inte1egem de la inceput? Din
cauza ego-ului nostru, alimentat de convingerile noastre.

Tori avem numeroase convingeri care ne impiedica sa
fim ceea ce vrem sa fim. eu cat aceste maniere de a gandi
sau convingeri ne fac rau, cu atat incercam mai mult sa Ie
diminuam. Ajungem chiar sa credem ca nu ne apartin noua.
Iar a reu~i sa Ie echilibram inseamna a ne incarna de mai
multe ori. Doar atunci cand corpul nostru mental, emotional
~i fizic va asculta de DUMNEZEUL interior, spiritul nostru
va fi pe deplin fericit.

Tot ceea ce traim in non-acceptare se acumuleaza la
nivelul sufletului. Acesta, nemuritor fiind, revine mereu, sub
diverse forme umane, cu tot bagajul adunat in memoria sa de
suflet. Inainte de a ne na~te, ne hotaram ce anume dorim sa
reparam in timpul urmatoarei incamari. Aceasta decizie ~i tot
ceea ce am acumulat in trecut, nu sunt inregistrate in
memoria noastra con~tienta, respectiv ceea care apartine
intelectului. De abia pe parcursul vietii ne vom da seama
treptat de planul nostru de viata ~i de ce anume trebuie sa
reparam.

Atunci cand fac aluzie la ceva "neincheiat, nerezolvat", fac
referire la 0 experienra traita in non-acceptarea sinelui. Exista 0
diferentEi.intre a accepta 0 experientEi.~i a se accepta pe sine
insu~i. De exemplu, 0 tanara care a fost respinsa de catre tatal
ei, deoarece acesta dorea sa aiba un baiat. In acest caz, a
accepta experienta insemna a-i da tatalui ei dreptul de a-~i fi
dorit un baiat ~i de a 0 respinge pe fiica lui. Acceptarea de sine,
consta, in cazul acestei tinere, in a-~i acorda dreptul de a avea
resentimente fata de tat8.lei ~iapoi de a se ierta pentru faptul de
a-i fi purtat pica. Nu trebuie sa existe nici 0 judecata asupra
tat8.lui ei sau asupra ei insa~i, ci doar compasiune ~i intelegere
pentru acea parte care sufera in fiecare dintre ei.

Ea va ~ti ca acea experienta s-a incheiat in totalitate,
atunci cand, la randul ei, va respinge pe cineva, fara sa se
acuze, cu multa compasiune ~i intelegere, fata de ea insa~i.
Mai exista ~i 0 alta modalitate de a ~ti daca acea experienra

8



a fost rezolvata ~i traita intr-adevar in acceptare: persoana
pe care 0 va respinge nu 0 va detesta, ci ~i ea, la randul ei,
va fi phna de compasiune, ~tiind ca tuturor oamenilor h se
poate intampla sa respinga 0 alta persoana, in anumite
momente ale vietii lor.

Sa nu la~i ego-ul sa-ti joace feste, ego-ul care incearca
adesea, prin toate mijloacele, sa ne faca sa credem ca am
incheiat 0 situatie. Ni se intampla deseori sa spunem : "Da,
inteleg de ce celalalt a actionat a~a", pentru a nu fi necesar
sa ne privim pe noi in~ine ~i sa ne iertam. Ego-ul nostru
incearca astfel sa gasesca 0 modalitate rapida de a lasa de 0
parte situatiile neplacute. Se intampla sa acceptam 0
situatie sau 0 persoana fara sa ne fi iertat pe noi in~ine, sau
fara sa ne fi acordat dreptul de a-I fi purtat pica celuilalt,
sau de a fi inca resentimentari. Acest lucru insemna "a
accepta doar experienta". $i repet: "este important sa facem
diferenta intre a accepta experienta ~i a se accepta pesine."
Acesta acceptare este greu de facut, deoarece ego-ul nostru
nu vrea sa accepte faptul ca toate experientele dificile pe
care Ie traim au ca unie scop sa ne arate ca ~i noi ne
purtam in acela~i fel ca ~i ceilalti.

Ti-ai dat seama pana acum ca atunci cand acuzi pe
cineva de ceva, acea persoana te acuza la randul ei, de
ace1a!}ilucru?

De aceea este atat de important sa inveti sa te cuno~ti
sa te accepti cat mai mult posibil. Acest lucru ne ajuta sa
traim din ce in ce mai putine situatii dureroase. Depinde de
fiecare dintre noi sa hotaram sa ne luam viata in propriile
maini, pentru a deveni stapani pe propria existenta, in loc
sa lasam ego-ul fiecaruia sa ne controleze viata. Dar a face
fata aces tor lucruri necesita mult curaj deoarece in mod
inevitabil se vor atinge vechile rani, care ne pot produce
foarte mult rau, mai ales daca nu au mai fost tratate inca
din vietile anterioare. eu cat suferi mai mult intr-o situtie
sau cu 0 persoana, cu atat mai de departe provine acea
problema.

Pentru ate ajuta, poti sa te sprijini pe DUMNEZEUL tau
interior care este omniscient (El ~tie tot), omniprezent (El
este peste tot) ~i omnipotent (El este atotputernic). Iar
aceasta putere este mereu prezenta, vie in tine. Actioneaza
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astfel inciU te orienteaza spre persoanele ~i spre situatiile
care iti sunt necesare pentru a cre~te ~i a evolua, conform
planului de viata ales inainte de ate fi nascut.

Chiar inainte de a te na~te, DUMNEZEUL tau interior iti
atrage sufletul spre mediul ~i familia de care vei avea nevoie
in viitoarea ta viati§.. Aceasta atractie magnetica ~i aceste
obiective sunt determinate, pe de 0 parte, de ceea ce nu ai
reu~it inca sa traie~ti in iubire ~i acceptare in vietile tale
anterioare ~i, pe de alta parte, de ceea ce viitorii tai parinti
au de incheiat prin intermediul unui copil ca tine. Acest
lucru explica de ce, parintii ~i copiii au, in general, acelea~i
rani de vindecat.

Cand te na~ti, nu mai e~ti con~tient de tot acel trecut,
deoarece te concentrezi mai ales pe nevoile sufletului tau,
care vrea sa. te accepti cu calitatile tale, cu defectele tale, cu
fortele tale, slabiciunile tale, dorintele tale, personalitatea ta
etc. Toti avem astfel de nevoi. Cu toate acestea, la putin
timp dupa. na~tere, ne dam seama ca. atunci cand vrem sa.
fim noi in~ine, acest lucru deranjeaza lumea adultilor sau pe
cea a apropiatilor no~tri. Ajungem astfella conc1uzia ca., a fi
natural, nu este bine, nu este corect.· Este 0 descoperire
dureroasa ce provoaca. mai ales copilului, accese de furie.
Aceste crize devin atat de frecvente incat ajungem sa. credem
ca. sunt normale. Sunt numite "crizele copilariei" sau apoi,
"crizele adolescentei". Poate au devenit ceva normal pentru
oameni, dar eu siguranta nu constituie ceva firesc. Un copil
care se agita in mod natural, care este echilibrat ~i care are
dreptul de a fi el insu~i nu face genul acesta de crize. Din
nefericire, acest tip de copil nu exista. aproape deloc. Am
observat in schimb, ca majoritatea copiilor tree prin
urmatoarele patru etape:

Dupa ce a cunoscut bucuria de a fi el insu~i, copilul, in
prima etapa. a vietii, va cunoa~te durerea provocata. de faptul
ca. nu are dreptul de a actiona mereu a~a, trecand astfel in
cea de a doua etapa.. Urmeaza. apoi perioada de eriza. ~i cea
de revolta, a treia etapa. Dupa aeeea, in a patra etapa,
pentru a-~i mic~ora suferinta, copilul se resemneaza ~i
ajunge sa-~i creeze 0 noua personalitate pentru a deveni
ceea ce vor ceilalti sa devina.. Multe persoane vor ramane
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inchistate in cea de a treia etapa pe toata durata vietii, adica
vor fi mereu in reactiune, furio~i sau in situatii de criza.

In timpul celei de a treia ~i celei de a patra etape ne
cream mai multe ma~ti (noi personalitati) pe care Ie folosim
pentru a ne apara impotriva suferintei traite pe parcursul
celei de a doua etape. Aceste ma~ti sunt in numb de
cinci ~i corespund celor cinci rani importante, traite de
fiinta umana. In timpul numero~ilor ani de studiu, am
ajuns la concluzia ca toate suferintele oamenilor pot fi
concentrate in cinci rani. Le mentionez aici, in ordine
cronologica, adica in ordinea in care fiecare dintre ele apare
in viata noastra:

RESPINGERE
ABANDON
UM1LlRE

TRADARE
NEDREPTATE

Dispunandu-Ie altfel, obtinem acrostihul TRAHI (fr.
TRADAT),astfel pot fi memo rate mai u:~or.

TRADARE

RESPINGERE

ABANDON

UMILIRE (fnfranceza: HUMILIATION)

NEDREPTATE (fnjranceza: INJUSTICE)

Acest acrostih evidentiaza faptul ca, de fiecare data cand
una dintre aceste rani se reactiveaza, intreaga noastra fiinta
se simte tradata. Nu mai suntem credincio~i
DUMNEZEULUI nostru interior, nevoilor fiintei noastre,
deoarece ne lasam ego-ul cu convingerile ~i temerile lui, sa
ne conduca viata.

Inlocuirea ranilor cu ma~tile este consecinta faptului ca
vrem sa ascundem, de noi in~ine ~i de ceilalti, ceea ce inca
nu am vrut sa rezolvam. Aceste ascunzi~uri sunt 0 forma de
tradare. Care sunt aceste ma~ti? Le-am notat mai jos, langa
ranile pe care incearca sa Ie ascunda:
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Toate aceste rani ~i aceste ma~ti vor fi explicate in
detaliu in capitolele urmatoare. Importanta ma~tii este
creata in functie de intensitatea ranii. 0 masca reprezinta
un tip de personalitate, cu un caracter care ii este propriu,
dat fiind ca s-au dezvoltat numeroase convingeri care vor
influenta atitudinea interioara ~i comportamentele acelei
persoane. Cu cat ran a este mai importanta, cu atat vom
suferi mai mult, ceea ce ne va obliga sa purtam mai des
aceste ma~ti.

Purtam 0 masca doar atunci cand vrem sa ne protejam.
De exemplu, in cazul in care 0 persoana traie~te 0
nedreptate in urma unui eveniment, sau cand se judeca pe
sine ca fiind nedreapta, sau cand ii este team a de a fi
judecata ca fiind incorecta, va purta masca ei de rigid, adica
va adopta comportamentul unei persoane rigide.

o sa ilustrez printr-un exemplu, pentru a vedea mai clar
felul in care rana ~i masca ce ii corespunde, sunt legate una
de alta. Rana interioara poate fi comparata cu 0 rana flZica
pe care 0 ai pe mana de mult timp, pe care 0 ignori ~i pe
care nu ai ingrijit-o cum trebuia. Ai preferat sa 0 bandajezi,
pentru a nu se mai vedea. Ace1pansament este echivalentul
ma~tii. Ai crezut ca facand astfel, vei putea pretinde ca nu
e~ti ranit. Crezi ca intr-adevar, aceasta este solutia?
Bineinteles ea nul ~tim cu totii lucrul acesta, dar ego-ul, el,
nu 11~tie. Este una dintre modalitatile lui de a ne pacali.

Sa ne intoarcem la exemplul eu rana de la mana. Sa
presupunem ca acea leziune te doare foarte tare, atunci cand
cineva te atinge pe mana, chiar daca ran a este protejata de
pansament. Cand cineva te ia de mana, cu dragoste, iar tu
tipi: "Au! Ma doare!", poti sa-ti imaginezi cat de surprins este
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celalalt. Oare chiar a vrut sa te raneasca? Nu, deoarece daca
suferi atunci cand cineva te atinge pe mana, este din cauza
faptului ca tu e~ti cel care a hotarat sa nU-l';?iingrijeasca rana.
Iar celalalt nu este responsabil de durerea ta.

Este la fel pentru toate ranile. Sunt foarte multe
situatiile in care credem ca suntem respinl';?i, abandonati,
tradati, umiliti, sau tratati intr-un mod injust. In realitate,
de fiecare data cand ne simtim raniti, ego-ul nostru este cel
care vrea sa creada ca celalalt este raspunzator. Practic,
incercam sa gasim un vinovat. Cateodata, hotaram ca noi
suntem cei vinovati, cand, in realitate, nu e cu nimic mai
adevarat decat atunci cand il acuzam pe celalalt. ::?titica, de
fapt, in viata nu exista persoane vinovate: ci doar persoane
suferinde. Acum I';?tiuca, cu cat acuzam mai mult (pe sine
sau pe ceilalti), cu atat se repeta mai mult aceeal';?i
experienta. Acuzarea nu servel';?te dedit la nefericirea
oamenilor. In timp ce, daca privim cu compasiune partea
umana care sufera, evenimentele, situatiile I';?ipersoanele vor
incepe sa se transforme.

Mal';?tilepe care Ie cream pentru a ne apara, sunt vizibile
in morfologia unei persoane, in infatil';?area sa exterioara. Mi
se pune adesea intrebarea daca pot fi detectate ranile la copiii
mici. Eu personal, ma amuz observandu-i pe cei I';?apte
nepotei ai mei, care au, in momentul in care scriu aceste
ninduri, intre I';?apteluni I';?inoua ani. La majoritatea dintre ei,
pot sa incep sa vad ranile plecand de la aparenta flZica.
Ranile u~or de reperat la aceasta varsta pot indica 0 rana mai
importanta. In schimb, am observat la doi dintre cei trei copii
ai mei, faptul ca trupullor de adult indica rani diferite de cele
pe care Ie vedeam atunci cand erau copii sau adolescenti.
Corpul este atat de inteligent, incat gase~te intotdeauna un
mijloc de a ne arata ce anume avem de rezolvat. In realitate,
DUMNEZEUL nostru interior este cel care il folose~te pentru
a ne vorbi.

In urmatoarele capitole veti descoperi cum puteti sa va
recunoa~teti propriile mal';?ti,precum I';?ipe cele ale celorlalti.
In ultimul capitol voi vorbi des pre comportamentele noi pe
care Ie putem adopta pentru a vindeca aceste rani neglijate
pana acum I';?iastfel, sa incetam sa mai suferim. Iar
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schimbarea ma~tilor ce ascund aceste rani se va face, astfel,
in mod natural.

In plus, este important sa nu ne agaram de cuvintele
folosite pentru a exprima rani Ie sau ma~tile. Cineva poate fi
respins ~i sa traiasca 0 nedreptate, altcineva poate fi tradat ~i
traie~te acest lucru ca pe 0 respingere, altcineva poate fi
abandonat ~i se simte umilit etc.

Cand veri cunoa~te descrierea fiecarei rani in parte ~i
caracteristicile ei, va fi mult mai clar pentru voi.

Cele cinci caractere des crise in aceasta carte pot avea
asemanari cu cele descrise in alte studii de caractere.
Fiecare dintre aceste studii este diferit, iar acesta nu i~i
propune sa Ie inliiture sau sa Ie inlocuiasca pe cele realizate
in trecut. Una dintre aceste teorii, conceputa de catre
psihologul Gerard Heymans, in urma cu aproape 0 suta de
ani, este inca destul de populara ~i azi. Se regasesc aici
urmatoarele opt tipuri de caractere: pasionalul, colericul,
nervosul, sentimentalul, sanguinul, flegmaticul, apaticul ~i
amorful. Atunci cand Heymans folose~te termenul
"pasional" pentru a descrie un tip de caracter, asta nu
insemna ca celelalte tipuri nu traiesc pasiunea in viata lor.
Fiecare dintre aceste cuvinte folosite pentru a descrie
tipurile este necesar pentru a defini caracterul dominant al
unei persoane. Repet, nu trebuie sa ne agatam de sensul
literal al cuvintelor.

Este posibil ca, dupa ce cititi descrierea
comportamentului ~i atitudinea ma~tii, pentru fiecare rana,
sa va recunoa~teti in fiecare dintre ele. Dar se intampla
foarte rar ca 0 singura persoana sa aiba toate cele cinci rani.
De aceea este important sa retinem descierea flZica,
deoarece corpul reflecta fidel ceea ce se in tam pIa in
interiorul nostru. Este mult mai dificil sa ne recunoa~tem la
nivel emotional sau mental. Amintiti-va ca ego-ul nostru nu
vrea sa ne descoperim toate convingerile, deoarece este
hranit cu aceste convingeri ~i prin ele supravieruie~te. In
cartea de fata nu voi explica mai mult ego-ul, deoarece am
vorbit despre asta, detaliat in cartile ASeULTA-TI eORPUL,
cel mai bun prieten pe care fl ai pe Pamant :§i Asculta-pi iar
corpuZ!.
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Se poate sa reaetionati ~i sa nu fiti de acord, afland ca
persoanele suferind de 0 anumita rana, au 0 reactie legata
de relatia eu unul dintre parinti. lnainte de a ajunge la
aceasta concluzie, am verificat ipoteza cu mii de persoane,
daca intr-adevar era a~a, iar acestea au confirmat. Repet ~i
acum ceea ce spun in fiecare atelier pe care il coordonez:
piirintele cu care aveam impresia cii ne intelegeam cel
mai bine cind eram adolescenti, este cel cu care avem
cele mai multe situatii de incheiat. Este greu de acceptat
ideea ca suntem resentimentari exact fata de parintele pe
care il iubim mai multo Iar prima reactia in fata acestei
afirmatii este, in general, negarea, iar dupa aceea, furia, iar
apoi suntem pregatiti sa facem fata realitatii: este inceputul
procesului de vindecare.

Descrierea comportmentului ~i a atitudinilor legate de
diferitele rani, poate sa vi se para negativa. Recunoscand una
dintre ranile voastre, puteti sa aveti 0 reactie la descrierea
ma~tii pe care 0 creati pentru a evita suferinta. Este vorba
despre 0 rezistent§. foarte umana ~i naturala. Acordati-va
suficient de mult timp. Amintiti-va ca, la fel ca toate
persoanele din jurul vostru, masca este eea care va face sa
reactionati, atunci cand nu sunteti voi in~iva. Nu va lini~te~te
gandul ca, atunci cand va deranjeaza un comportament al
cuiva, asta indica faptul ca acea persoana poarta a masca
pentru a nu suferi? Tinand cant de aeest aspect, veti deveni
mai toleranti ~i va va fi mai u~or sa-i priviti pe ceilalti cu
dragoste. Sa luam exemplul unui adolescent care are
comportamentul de "dur". Cand descoperim ca se poarta
astfel pentru a-~i masca vulnerabilitatea ~i teama, relatia cu
el se va schimba, pentru ca vom ~ti ca el nu este nici dur, nici
periculos. Ne pas tram calmul ~i chiar putem sa-i remarcam
calitatile, in loc sa ne fie teama ~i sa-i vedem doar defectele.

Este incurajator sa ~tim ca, chiar daca ne na~tem cu
anumite rani ce trebuie vindecate, rani ce sunt frecvent
activate prin reactiile pe care Ie avem in fata celorlalti ~i a
situatiilor din jurul nostru, ma~tile pe care Ie-am creat pentru
a ne proteja nu sunt permanente. Punand in praetica metodele
de vindeeare sugerate in ultimul capitol al cartii, veti vedea
cum ma~tile se mic~oreaza treptat, in eonsecint§. atitudinea
voastra se va schimba ~i, posibil ~i corpul vostru.
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Oricum pentru a vedea acest lucru este nevoie de cativa
ani, inainte de a constata rezultatele vizibile in corpul fizic,
deoarece acesta se transforma intotdeauna mai lent din
cauza materiei din care e construit. Corpurile noastre mai
subtile (cel emotional ~i cel mental) au nevoie de mai putin
timp pentru a se schimba, in urma unei hotarari luate in
profunzime ~i cu dragoste. De exemplu, este foarte u~or sa
ti dore~ti (emotional) ~i sa-ti imaginezi (mental) ca vei vizita
o tara straina. Hotararea de a face acea calatorie poate fi
luata in cateva minute. Dar inainte de a planifica totul,
organizarea, economisirea banilor etc. concretizarea acestui
proiect in lumea fizica va dura mult mai mult.

o modalitate eficienta de a verifica transformarile
voastre fizice consta in a va fotografia in fiecare an. Faceti
fotografii cu planuri diferite, cu toate partile corpului,
pentru a vede c1ar detaliile. Este adevarat ca anumite
persoane se schimba mai repede decat altele a~a cum
anumite persoane i~i pot concretiza 0 calatorie mai repede
decat altele. Ceea ce este important este sa continuam sa
lucram la transformarea interioara, iar acest lucru ne va
face sa fim mai fericiti.

In timpullecturii urmatoarelor cinci capitole, va sugerez
sa notati tot ceea ce credeti ca va corespunde, iar apoi sa
legati capitolele care va descriu cel mai bine atitudinea ~i,
mai ales, inrati~area fizica.
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Haideti sa vedem impreuna ce insemna cuvantul
"respingere" sau "a respinge". Dictionarul da mai multe
definitii: a expulza, a indeparta refuzand ceva, a impinge,
intoleranta, a nu ad mite ceva, a evacua.

Mai multor persoane Ie este greu sa faca diferenta intre
respingere ~i abandon. A abandona pe cineva inseamna a te
indeparta de el pentru altceva, sau pentru altcineva, in timp
ce a respinge pe cineva, inseamna a-I inlatura, a nu vrea
sa-l ai langa tine sau in viata ta. eel care respinge folose~te
expresia "nu vreau", in timp ce, cel care abandoneaza spune
mai degraba "Nu pot".

Respingerea este 0 rana foarte profunda, deoarece cel
care sufera din cauza ei se simte respins in fiinta lui ~i mai
ales in dreptul sau de a exista. Dintre cele cinci rani, este
prima care se manifesta: apare foarte devreme in viata unei
persoane. Sufletul care se intoarce pe pamant pentru a
vindeca acea rana, traie~te in respingere inca de la na~tere,
iar uneori chiar inainte de a se na~te.

Sa luam exemplul copilului nedorit cel care ajunge, cum
se spune, prin "accident". Daca sufletul acelui bebelu~ nu a
rezolvat sentimentul de respingere, adica, daca nu a reu~it
sa fie bine, sa ramana el insu~i, in ciuda respingerii,
bebelu~ul va trai sigur 0 rana de respingere. Un exemplu
elocvent este cel al noului nascut care nu este de sexul dorit
de parinti. Existii, bineinteles ~i alte motive pentru care un
parinte respinge un copil, dar ceea ce este importatnt aici
consta in con~tientizarea faptului ca doar sufletele ce au
nevoie sa traiasca aceasta experienta vor fi atrase spre
parinti care i~i resping copilul.

Se in tam pia adesea ca parintele sa nu aiba intentia de
a-~i respinge copilul, dar acesta se simte respins, in orice
circumstanti§.: in urma unui repro~ sau din cauza nerabdarii
sau a furiei unuia dintre parinti. Atata timp cat nu este
vindecata, 0 rana se poate reactiva foarte u~or. Persoana
care se simte respinsa nu este obiectiva. Ea interpreteaza
incidentele prin filtrul ranii sale ~i se simte respinsa chiar ~i
atunci cand nu este.

Din momentul in care bebelu~ul incepe sa se simta
respins, incepe sa-~i creeze 0 masca de FUGAR. Datorita
numeroaselor regresii in stare fetala, la care am asistat, am
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observat ca., persoana care avea 0 rana de respingere, se
vedea ca fiind foarte mica in pantecele mamei, unde ocupa
foarte putin loc 1?iera adesea intuneric. Acest lucru mi-a
confirmat ideea ca aceasta masca a JUgarului, poate sa
inceapa. sa. fie conturata., inca inainte de a ne na1?te.

Va. atrag atentia, ca., incepand de acum, pana. la
sfar1?itul ca.rtii, voi folosi termenul de JUgar, pentru a
desemna persoana care sufera. de 0 rana. de respingere.
Aceasta masca a JUgarului este noua personalitate,
caracterul dezvoltat pentru a evita suferinta provocata. de
ran a de respingere.

Aceasta. masca se poate recunoa1?te in infa.ti1?area fizica.,
printr-un corp JUgar, adica. un corp sau 0 parte a corpului
care pare ca vrea sa dispara. Corpul este ingust 1?i
contractat, ceea ce il face sa poata sa dispara mai u1?or, sau
sa nu fie prea prezent sau prea vizibil intr-un grup. Este un
corp care nu vrea sa ocupe prea mult spatiu, imaginea
fugarului care va incerca toatS. viata sa nu foloseasca
prea mult spatiu. Atunci cand avem impresia ca. aproape
nu exista. carne pe oase, ca pielea pare lipita de oase, putem
sa. spunem ca. acea rana. de respingere este inca. foarte mare.

Fugarul este 0 persoana care se indoie1?te de dreptul ei la
existenta. 1?i care lasa. impresia ca. nu s-a in earn at in
totalitate. Acest lucru explica. aparenta unui corp adesea
fragmentat, incomplet, din care parca. ar lipsi ° bucata., sau
senzatia ca pa.rtile corpului nu se potrivesc. De exemplu,
partea dreapta. a corpului sau a fetei poate fi foarte diferita.
de partea stanga. Sunt lucruri care se va.d foarte u1?or, cu
ochiul liber. Deci nu va fi necesar sa ma.suram pentru a
vedea ca. cele doua parti nu sunt la fei. Amintiti-va ca. se
intampla foarte rar sa intalnim pe cineva care sa aiba. cele
doua pa.rti identice.

Un corp fragmentat, incomplet, inseamna. ° parte a
corpului in care ai impresia ca. lipse1?te0 bucata, de exemplu
fesele, sanii, barbia, gleznele mult mai subtiri decat pulpele,
sau 0 adancitura. in zona spatelui, a pieptului, a pantecelui.
De asemenea, idee a de corp fragmentat se poate manifesta
1?iprin nonconcordanta dintre partea superioara 1?ipartea
inferioara a corpului.
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Se poate spune ca un corp este contractat atunci cand
avem impresia ca acea persoana se pliaza in ea insa1?i.
Umerii ii sunt aplecati inainte iar bratele sunt adesea lipite
de corp. Exista de asemenea impresia ca a fost un blocaj in
cre1?terea corpului sau a unora dintre partile lui. Ca 1?icum
una dintre parti nu a ar avea aceea!?i varsta ca restul
corpului, sau daca trupul este complet contractat, avem
impresia ca vedem un adult intr-un corp de copil.

Cand vezi pe cineva cu un corp diform care lti stame1?te
mila, poti sa deduci de asemenea ca acea persoana sufera
de 0 rana de respingere. De altfel, sufletul a ales deja acest
gen de corp, inainte de a se na1?te, cu scopul de a ajunge
apoi intr-o situatie potrivita pentru a depa:?i acea rana.

Fata :?iochii JUgarului sUnt mici. Ochii par goi, deoarece
eel care sufera de aceasta rana are tendinta de a fugi in
lumea lui sau de a fi pe luna (in astral). Privirea lui este
adesea plina de teama. Privind chipul unui JUgar, se poate
intampla sa avem impresia ca vedem 0 masca, mai ales in
jurul ochilor foarte incercanati. Chiar :?i el poate avea
impresia ca vede totul print-o mas ca. Unele persoane mi-au
spus ca acea impresie poate sa dureze 0 zi intreaga, in timp
ce pentru altele dura doar cateva minute. Este 0 modalitate
de a nu fi prezent eu adevarat la ceea ce se intampla, pentru
a evita suferinta, indiferent pe ce durata de timp.

Atunci cand cineva are toate caracteristicile preeizate mai
sus, rana sa de respingere este mult mai importanta decat
daca nu ar avea, de exemplu, decat ochii .fUgarului. Atunci
cand corpul euiva indica aproximativ 50% din caracteristicile
flZiee proprii .fUgarului, putem crede ca acea persoana i:?i
poarta masca pentru a se proteja de rana de respingere in 50%
din timp. Acesta ar fi cazul, de exemplu,.a1 unei persoane eu
un corp destul de gros 1?icu glezne foarte mici. 0 singura
parte a corpului ee corespunde caracteristicilor JUgarului arata
ca rana de respingere este mai putin importanta.

A purta 0 masca inseamna a nu mai fi tu insuti.
Adoptam 0 atitudine diferita, inca de mici, crezand ea
aceasta ne vaproteja. Prima reactie a unei persoane care se
simte respinsa este aceea de a fugi. Copilul pe cale sa-1?i
creeze 0 masca de JUgar, atunci cand se simte respins, este
genul de copil care va trai adesea in lumea lui imaginara.
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Lucru care explica de ce acest gen de copil este de obicei
cuminte ~i lini~tit, nu creeaza probleme ~i nu face mult
zgomot.

El se amuza singur, in lumea lui imaginara ~i
construie~te castele de nisip. Poate chiar sa creada ca
parintii lui au gre~it bebelu~ul la maternitate sau ca nu ei
sunt parintii lui adevarati. Este genul de copil care
inventeaza diferite motive pentru a fugi de acasa, unul
dintre acestea fiind dorinta lui mare de a merge la ~coala. In
schimb, odata ajuns la ~coala, mai ales cand se simte
respins sau se respinge el insu~i, se regasel?te "pe luna",
plecat in lumea lui. 0 doamna mi-a povestit chiar ca se
simtea ca 0 turista la ~coala.

Acest gen de copil vrea ca ceilalti sa-~i dea seama de
existenta lui, chiar daca nu crede prea mult in dreptullui de
a exista. De exemplu, ma gandesc la 0 fetita care se
ascunsese in spatele mobilei in momentul in care parintii ei
aveau invitati acasa. Cand ei ~i-au dat seama ca fetita nu
mai era acolo, au inceput toti sa 0 caute, iar ea nu a ie~it
din ascunzatoare ~tiind ca toti erau din ce in ce mai
ingrijorati. Ea spunea: "Vreau ca ei sa ma gaseasca. Vreau
ca ei sa-l?i dea seama ca exist". Se vede din acest exemplu ca
fetita credea atat de putin in dreptul ei de a exista incat
trebuia sa creeze situatii in care sa-~i poata demonstra acest
drept.

Cum adesea este vorba des pre un copil al carui corp
ramane mai mic decat cel normal, de multe ori semana cu 0
papu~a, cu 0 flinta foarte fragila. De aceea reactia mamei
unui astfel de copil este adesea aceea de a-I supraproteja.
Copilului i se spune des ca este prea mic sa faca cutare sau
cutare lucru. Copilul ajunge sa creada acest lucru, in al?a fel
incat corpullui ramane mic. Pentru el, a fi iubit devine deci
"a fi sufocat". Mai tarziu, reactia lui va fi de a respinge sau
de a fugi cand 11va iubi cineva, pentru ca ii va fi din nou
teama de a nu fi sufocat. Un copil supraprotejat se simte
respins deoarece nu este acceptat pentru ceea ce este el.
Pentru a, incerca sa compenseze faptul ca este mic, ceilalti
vor sa faca ~i sa gandeasca totul in Iocullui ~i, in loc sa se
simta iubit in conditiiIe date, copilul se va simtit res pins in
propriile sale calitati.
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Fugarul prefera sa nu se ata~eze de 1ucruri1e materia1e,
caci acestea l-ar putea impiedica sa fuga atunci cand
dore~te. E ca ~i cum ar privi de undeva de sus tot ceea ce
este material. Se intreaba ce anume cauta pe acesta 1ume ~i
jj este greu sa creada ca va putea fi fericit aici. In schimb i1
atrage tot ce tine de spirit, precum ~i domenii1e inte1ectua1e.
Nu fo1ose~te des 1ucruri1e materia1e pentru p1acere, deoarece
1e considera superficia1e. 0 tanara imi spunea ca ii face nici
o p1acere sa faca cumparaturi. 0 facea daar pentru a se
simti vie. Fugarul recunoa~te ca banii sunt necesari, dar ca
nu i1fac fericit.

Deta~area aceasta de 1umea materia1a ii produce
dificu1tati in viata sexua1a. Poate ajunge sa creada ca
sexualitatea interfereaza cu spiritua1itata. Mai mu1te femei
de tipu1jUgarului mi-au spus ca e1e'credeau ca sexu1 nu era
ceva spiritual, mai ales dupa ce au devenit marne. Cand
erau insarcinate, se intamp1a ca sotu1 lor sa refuze sa faca.
dragoste pe parcursu1 intregii perioade de sarcina.
Persoane1e de genu1 jUgarului au dificu1tati in a accepta ca
pot avea nevoi legate de sexualitate, 1a fe1 ca orice fiint§.
umana norma1a. I~i atrag situatii in care sunt respinse in
plan sexual, de catre un partener, sau se priveaza singure
de sexua1itate.

Rana de respingere este traita in raport cu parintele
de acela¥i sex. Daca te recuno~ti in descrierea unei
persaane care se simte res pins a, acest 1ucru inseamna ca ai
trait acea respingere cu parinte1e de ace1asi sex. Acest
parinte este ce1 care a contribuit 1a activarea ranii deja
existente. Este deci firesc ~i uman sa nu-1 acceptam ~i sa
avem resentimente impotriva 1ui, mergand pana 1a a-1 uri.

Parintele de acela~i sex are rolul de a ne invdta sa
iubim, sa ne iubim ~i sa ddruim iubire. Parintele de sex
opus ne invata sa ne lasam iubif;i~i sa primim iubirea.

Neacceptand-u1 pe acest parinte, este normal ca ne-am
hotarat sa nu-1 consideram drept model. Daca constati ca ai
aceasta rana, aceasta non-acceptare poate exp1ica
dificultati1e pe care 1e ai in a te accepta ~i a te iubi, fiind de
ace1a~i sex cu parinte1e respectiv.
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Fugarul se crede nul, fara valoare. Din acest motiv va
incerca prin arice mijloace sa fie perfect pentru a se va10riza
in ochii lui ~i in ochii celorlalti. Cuvantul "nul" este foarte
des prezent in vocabularul sau atunci cand vorbe~te des pre
el insu~i sau despre ceilalti. De exemplu, 0 sa-1 auzim
spunand:
• ,,$e.ful meu fmi spunea cd nu sunt bun de nimic, deci am

plecat de acola."
• "Mama nu 9tie sd facd nimic din tat ceea ce tine de

treburile casnice."
• "Tata a fost fntotdeauna nememic cu mama mea, a9a

cum se poartd Sarollmeu cu mine. Nu a candamn pentru
faptul cd a plecat. "
In Quebec se folose~te cuvantul "NIMIC" in acela~i sens

ca ~i cuvantul "NUL". De exemplu:
• "$tiu cd nu valarez nimic 9i cd ceilalp sunt mai

interesanp dedit mine."
• "Nu conteazd ce fac eu, asta nu duce la nimic,

fntotdeauna 0 iau de la capdt".
• "Fd ce vrei, nu fnseamnd nimic pentru mine."

In timpul unui atelier, un barb at spunea ca se simtea
nul ~i bun de nimic in fata tatalui sau. Spunea: "Cand imi
vorbe~te ma simt strivit ~i sufocat ~i nu ma gandesc decat
sa fug, caci in fata lui imi pierd controlul. Simpla lui
prezenta ma sperie:" 0 doamna mi-a povestit ca, la varsta
de 16 ani, luase hotararea ca mama ei sa nu mai reprezinte
"nimic" pentru ea, in momentul in care mama ei i-a spus ca
poate sa dispara pentru totdeauna, poate chiar sa moara,
acest lucru i-ar conveni. Din acel moment a intrerupt
complet orice relatie cu mama ei.

Este interesant de remarcat faptul ca eel care
incurajeaza plecarea unui copil ce se simte respins, este de
obicei, parintele de acela~i sex. 0 situatie des pre care mi s-a
vorbit des este cea in care copilului care vrea sa pIece de
acasa i se spune de catre parinte : "Pleaca, e 0 idee foarte
buna. Noi vom fi liberi." Atunci copilul se simte ~i mai
respins ~i va fi tot mai resentimentar fata de parinte. Acest
gen de situatii se intampla cu un parinte care are ~i el, la
randul lui 0 rami. de respingere. EI incurajeaza fuga
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deoarece este yorba despre un mijloc familiar, chiar daca nu
este conlltient de asta.

Un alt cuvant care face parte din vocabularul jUgarnlui
este cuvatul inexistent. De exemplu, la intrebarea "cum este
viata ta sexuala?" sau "cum sunt relatiile cu 0 anume
persoana", un jUgar va raspunde inexistente, in timp ce
majoritatea oamenilor ar spune pur lli simplu ca nu este
bine.

De asemenea, folosellte cuvantul a dispdrea. Va spune,
de exemplu: "Tata 0 Iacea pe mama tarfa ...lli eu voiam sa
dispar in momentele acelea" sau "imi doream ca parintii mei
sa dispara".

Fugarul cauta singuratatea, deoarece, daca ar primi mai
multa atentie, i-ar fi frica ca nu ar llti ce sa faca cu ea. E ca
lli cum existenta ar fi prea inult pentru el. in familie, sau in
orice alt grup, se llterge. Crede ca trebuie sa treadi printr-o
multime de situatii neplacute, ca lli cum nu ar avea dreptul
sa riposteze. Oricum, nu vede ce altceva ar putea face. Sa
luam exemplul unei fetite care ii cere mamei ei sa 0 ajute la
teme lli careia i se raspunde: "du-te la tatal tau. Nu vezi·ca
eu sunt prea ocupata, iar e1 nu are nimic de Iacut?".
Simtindu-se respinsa, prima reactie a fetitei este sa-lli
spuna: "Asta e, nu sunt destul de draguta, de aceea nu vrea
mama sa ma ajuten lliva gasi un loc in care sa stea singura.

Fugarul are in general foarte putini prieteni la llcoala, iar
mai tarziu la servici. Este considerat solitar llie lasat singur.
Cu cat se izoleaza mai mult, eu atat va parea mai invizibil.
Intra intr-un cer vicios: illi pune masca de jUgar atunci cand
se simte respins, pentru a nu suferi, devine atat de liters
incat ceilalti nu-l mai vad. Devine din ce in ce mai singur lli
astfel illigasellte un motiv pentru a se simti respins.

Situatia pe care vreau sa v-a povestesc s-a intamplat de
mai multe ori la sfirllitul ateliere'lor mele, cand fiecare
impartalla cum anume l-au ajutat cursurile. Am fost foarte
surprinsa in momentul in care am constatat prezenta in
sala a unei persoane pe care nu 0 remarcasem in timpul
celor doua zile de stagiu. M-am intebat: "dar unde a fost
oare in zilele astea?". Imediat dupa aceea mi-am dat seama
ca avea infatillarea unui jUgar ~i ca s-a descurcat in alia fel
incat sa nu vorbeasca, sa nu puna intebari pe durata
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atelierului ~i ca s-a a~ezat in spatele celorlalti astfel incM sa
nu fie prea mult vazuta. Cand Ie atrag atentia acestor
persoane ca au fast aproape invizibile, ele imi raspund
aproape invariabil: "Nu aveam nimic interesant de spus. De
aceea nu am vorbit."

De fapt, fugarul vorbe~te putin in general. Daca in cepe
sa vorbeasca mai mult a face pentru a se pune in valoare,
iar cuvintele lui pot parea orgolioase in ochii celorlalti.

Fugarul dezvolta adesea afectiuni ale pielii, pentru a nu
fi atins. Pielea fiind un organ de contact, aspectul ei poate
atrage sau respinge a alta persoana. 0 afectiune a pie Iii
poate fi un mijloc incon~tient de a nu fi atins, mai ales in
locul care este afectat. De mai multe ori mi s-a spus de catre
astfe! de persoane: "Am impresia ca atunci cand sunt atins,
sunt scos din carapacea mea". Rana de respingere 11face pe
cel care 0 poarta sa creada ca, daca traie~te in lumea lui, nu
va mai suferi, deoarece nu se va respinge pe sine ~i nu va
mai fi respins de ceilalti. De aceea i se intampla des, cand
este intr-un grup, sa nu vrea sa participe ~i sa se faca
invizibil. Se retrage in carapacea lui.

In acest fel, fugarul poate pleca u~or in astral. Din
nefericire este adesea incon~tient de acest lucru. Poate chiar
sa creada ca este un fenomen normal ~i ca si ceilalti sunt
"pe luna" la fel ca el. Adesea are ideile impra~tiate. De multe
ori 11auzim spunand: "Am nevoie sa ma adun". Are impresia
ca este sIaramat in bucatele. Iar aceasta senzatie este
prezenta mai ales la cei al caror corp are a inIa.ti~are
disparata. Am auzit astfel de fugari spunand:" Ma simt taiat
in bucati de ceilalti. E ca ~i cum nu a~ fi acolo." Exista chiar
persoane care mi-au spus ca au impresia clara de avea 0
separare in dreptul taliei, intre partea superioara ~i cea
inferioara, ca ~i cum talia ar fi stransa de un fir invizibil. Am
cunoscut a doamna care simtea un astfel de fir invizibil in
zona de sub sani. Dupa ce a practicat tehnica de abandon
pe care 0 predau intr-unul din atelierele mele, a simtit cum
partea superioara ~i cea inferioara a corpului se reunesc ~i a
fost foarte surprinsa de noua senzatie. Acest lucru a Iacut-o
sa con~tientizeze faptul ca nu se mai gasea cu adevarat in
corpul ei inca din timpul copilariei. Nu cunoscuse ce
inseamna a fi "cu picioarele pe pamant".
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Am remarcat in timpul atelierelor mele, mai ales in
cazul femeilor fugare, ca acestea au tendinta de a se a se
a~eza picior peste picior. Preferinta lor este de a sta pe jos.
Nemaiavand picioarele pe pamant, pot sa evadeze mai u~or.
Faptul ca au platit pentru a participa la curs, indica ca 0
parte din ele vrea sa fie acolo, chiar daca Ie este greu sa se
integreze. Le spun ca pot sa aleaga sa pIece in astral, sa
piarda ceea ce se intampla sau pot sa ramana conectate la
locul unde se afla ~i sa fie prezente la ceea ce se intampla.

Cum am spus mai inainte, fugarul nu s-a simtit
acceptat ~i primit de catre parintele sau de acela~i sex.
Acest lucru nu inseamna neaparat ca acel parinte I-a
respins. EI insu~i este cel care s-a simtit respins. Acela~i
suflet s-ar fi putut intoarce cu 0 rana de umilire ~i s-ar fi
simtit umilit cu aceia~i parinti I?i cu aceeal?i atitudine. Din
contra, este de la sine inteles ca fugarul i~i atrage mai multe
experiente de respingere decat oricare alta persoana, ca un
frate sau 0 sora care nu are acea rana.

Persoana care sufera de respingere cauta mereu iubirea
parintelui de acela~i sex cu ea, fie cu in relatia cu acel
parinte, fie transferandu-~i cautarea la alte persoane de
acela~i sex. Crede ca nu va fi 0 persoana completa atata
timp cat nu va obtine iubirea acelui parinte. Este foarte
sensibila la cea mai mica mustrare primita de la acel parinte
~i se simte foarte ul?or respinsa. Va ajunge la ranchiuna,
chiar la ura atat este de puternica suferinta. Amintiti-va
faptul ca este nevoie de foarte multa iubire pentru a un. E
vorbadespre 0 mare iubire dezamagita care se tranforma in
ura. Rana de respingere este atat de profunda incat, fugarul
este, dintre cele cinci caractere, cel mai predispus la ura. El
poate sa treaca cu u~urinta de la 0 faza de mare iubire, la 0
mare ura. Lucru care indica mare a lui suferinta interioara.

In cazul parintelui de acela~i sex cu el, fugarului ii este
teama mai degraba sa nu-l respinga el insu~i. In consecinta,
este foarte retinut in ceea ce face ~i ce spune in fata
acestuia. Nu poate fi el insu~i din cauza ranii pe care 0 are.
Are 0 serie de tactici pentru a nu-l respinge pe acel parinte
deoarece nu vrea sa fie acuzat de a fi respins pe altcineva.

In cazul parintilor de acela~i sex, in realitate fugarul ar
vrea ca ei sa fie cei care fac in a~a fel incat el sa nu se simta

26



respins. De fapt, nu vrea sa vada, 0 data in plus, ca rana sa
nevindecata Ii provoaca sentimentul de respingere i?i ca
acest lucru nu are legatura cu acel parinte. Daca traiei?te 0
experinta de respingere cu parintele sau 0 alta persoana de
sex opus, se acuza pe sine pentru acea situatie i?i se
autorespinge spunand ca din cauza lui a fost respins de
catre celalalt.

Daca iti recunoi?ti rana de respingere, este important sa
accepti faptul ca, chiar daca parintele tau te respinge cu
adevarat, acest lucru se intampla datorita faptului ca
rana ta nu a fost vindecata, iar tu atragi astfel acel gen
de parinte sau de situatie. Daca vei continua sii crezi ca
tot ceea ti se intampla este din vina celorlalti, rana nu va
putea fi vindecata. Drept consecinta a reactiei fata de
parintii tai, te simti respins de persoanele de acelai?i sex I:?i
iti este teama sa nu respingi persoanele de sex opus. Dat
fiind ca iti este frica sa nu Ie respingi, sa nu te surprinda
daca chiar 0 vei face. Va reamintesc faptul ca, cu cat
alimentam mai mult 0 teama, cu atat aceasta se va
concretiza mai repede.

Cu cat este mai puternicci rana de resPingere la 0
persoanci, cu atiit acea persoanci i~i va atrage mai
multe situatii in care va fi respinsci de ccitre altcineva.

Fugarul, cu cat se respinge mai mult pe sine, cu atat ii
va fi mai frica sa nu fie res pins de ceilalti. Se devalorizeaza
tot timpul. Adesea se compara cu altii mai buni decat el,
lucru care il face sa creada ca el este mai putin decat
ceilalti. Nu poate vedea faptul ca este mai bun decat altii in
anumite domenii. Ii este greu chiar I:?isa creada ca cineva 11
poate alege ca prieten, ca partener sau ca oamenii pot sa-l
iubeasca cu adevarat. 0 mama imi povestea ca atunci cand
copiii ii spuneau ca 0 iubesc, ea nu intelegea de cel

Fugarul traie~te astfel in ambivalenta. Atunci cand este
ales, nu crede acest lucru qi se respinge pe el insul:?i,
sfarl:?ind uneori prin a sabota 0 situatie. Cand nu este
selectionat in ceva, se simte res pins de ceilalti. Cineva,
provenit dintr-o familie cu nUmero~i copii, imi povestea ca
tatal lui nu-l alegea niciodata pentru nimic. Astfel, ajungea
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imediat la concluzia ca ceilalti erau mai buni decat el. Deci
nu era surprinzator faptul ca ei erau ale~i inaintea Iui. Intra
astfel intr-un cerc vicios.

Un lucru des intainit Ia un jUgar este faptul ca spune
sau crede ca ceea ce face el este lipsit de valoare. Cand i se
acorda prea multa atentie, i~i pierde mijIoacele, ii este teama
sa ocupe prea mult spatiu. Daca folose~te prea mult spatiu
crede ca deranjeaza.

1ar a deranja, inseamna pentru el ca va fi respins de
persoana sau de persoanele pe care Ie incomodeaza sau pe
care crede ca Ie deranjeaza. Chiar ~i in pantecele mamei,
inainte de a se na~te, jUgarul ocupa putin spatiu. EI va
continua sa fie 0 persoana ~tersa atata timp cat rana sa nu
va fi vindecata.

Atunci cand vorbe~te iar cineva il intrerupe, reactia lui
imediata este de a crede ca el nu este important ~i, de
obicei, nu mai spune nimic. Cineva care nu are 0 rana de
respingere, va spune mai degraba ca ceea ce spune este
nesemnificativ, nu el insu~i. Fugarul i~i exprima cu greu
opiniile atunci cand nu este intrebat, deoarece crede ca
ceilalti se vor simti confruntati ~i 11vor respinge.

Daca vrea sa ceara ceva cuiva, iar acea persoana este
ocupata, va renunta ~i nu va mai spune nimic. :?tie ce vrea,
dar nu indrazne~te sa ceara, considerand ca nu este
suficient de important pentru a-I deranja pe celalalt.

Mai muite femei mi-au marturisit ca, incepand din
adolescenta, nu s-au mai confesat mamei lor, din teama ca
nu vor fi intelese. Ele creadeau ca, a fi inteles, inseamna a fi
iubit. A iubi insemna a-I accepta pe celalalt chiar daca nu
11intelegem. Din cauza acestei convingeri, acele femei devin
evazive atunci cand vorbesc. Incearca astfel sa evite
subiectul ~i Ie este teama sa vorbeasca despre altceva. In
consecinta, acesta e comportamentul pe care il au cu
celelaite femei. Sa nu uitam ca, daca un barbat este fugar,
va trai acela~i lucru cu tatallui ~i cu ceilalti barbati.

o alta caracteristica a jUgarului este aceea de a cauta
perfectiunea in tot ceea ce face, deoarece crede ca, dad face 0
gre~eala va fijudecat. Pentru el, a fijudecat este echivalent cu a
fi respins. 1ar cum nu crede in perfectiunea sa, compenseaza
acest lucru incercand sa atinga perfectiunea in ceea ce face. Din
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nefericire, confunda a fi cu a face. Iar cautarea perfectiunii
poate deveni 0 obsesie. Iqi doreqte atat de mult sa faca totul
perfect, incat orice sarcina de indeplinit ii ocupa mai mult timp
decat este necesar. Astfel i~iva atrage alte situatii de respingere
din partea celorlalti.

Cea mai mare teama a jUgaru1ui este panica. lmediat ce
crede ca e pe cale sa intre in panica intr-o situatie anume, prima
lui reactie va fi cea de a se salva, de a se ascunde sau de a fugi.
Prefera sa dispara deoarece ~tie ca., fiind in panid., poate
ramane nemiqcat pe loc.

Crede ca, fugind, va putea evita 0 nefericire. Este atat de
convins ca nu va putea controla acea situatie, incat deja se
gande~te la 0 posibila panica viitoare, chiar daca in realitate nu
este cazul. Dorinta de a disparea este un lucru innascut in cazul
jUgaru/ui, iar in timpul regresiilor in stare fetala, am auzit
adeseori astfel de persoane spunand ca incercau sa se ascunda
chiar qi in pantecele mamei. Deci se poate vedea ca aceasta
dorinta se na~te foarte devreme ..

Cum in viata se intampla sa atragem genul de situatii
sau de persoane de care ne este frica, jUgarul atrage adesea
situatii sau persoane care ii produc panica. Frica lui va face
situatia ~i mai dramatica. Intotdeauna gaseqte motive
intemeiate pentru a-~i justifica plecarile, fuga.

Fugarul intra in panic a ~i ramane nemiqcat pe lac, mai
ales in fata parintelui sau altor persoane de acela~i sex (mai
ales cele care ii reamintesc de acel parinte). In fata
parintelui sau persoanelor de sex opus, nu simte aceeaqi
teama. Poate sa Ie faca fat§. mult mai u~or. Am observat de
asemenea ca fugarul folose~te frecvent cuvantul panica in
exprimare. Va spune, de exemplu: "simt 0 mare panic a la
ideea de a renunta la fumat". 0 persoana care nu are ran a
de respingere ar fi spus pur ~i simplu ca ii este greu sa se
lase de fuma t.

Ego-ul nostru face tot posibilul pentru ca noi sa nu ne
vedem ranile. De ce ? Pentru ca, la nivel incon~tient, i-am
atribuit aceasta misiune. Ne este atat de teama sa retraim
durerea asociata fiecarei rani, incat ezitam prin toate
mijloacele pe care Ie avem sa recunoa~tem ca, daca traim 0
situatie de respingere, acest lucru se intampla pentru ca ne
respingem noi-in~ine. Cei care ne resping apar in viata
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noastra pentru a ne arata cat de mult ne respingem pe noi
in~ine.

Teama de a intra in panica duce de asemenea, in cazul
fugarnlui, la pierderea memoriei, in mai multe situatii.

Poate sa creada ca are 0 dificultate legata de memorie,
cand de fapt, este vorba des pre 0 problema legata de frica.
Am observat frecvent, in timpul stagiului Cum sa de vii
animator-conferenfiar ca, atunci cand un participant de tipul
fugarnlui trebuie sa iasa in fata pentru a face 0 expunere
sau 0 mini-conferinta in fata celorlalti, chiar daca este bine
pregatit ~i-~i cunoa~te bine subiectul, in ultimul minut, frica
lui devine atat de mare incat are un laps us de memorie.
Cateodata poate chiar sa-~i paraseasca corpul, in fata
tuturor, ramanand blocat pe loc, ca cineva plecat pe luna.
Din fericire, problema aceasta se poate corecta de la sine, pe
masura ce fugarnl i~i va vindeca rana de respingere.

Dupa cum reiese din ceea ce am mentionat in acest
capitol, este clar ca rana de respingere ne afecteaza maniera
de a comunica. Temerile fugarnlui, care 11 impiedica sa
comunice clar ~i sa-~i exprime cererile sunt urmatoarele:
teama de a nu fi interesant, de a fi considerat nul sau lara
valoare, de a fi neinteles ~i teama ca celalalt 11asculta din
obligatie sau din politete. Daca va recunoa~teti aceste
temeri, acesta este un mijloc eficient pentru a descoperi ca
in acele situatii nu sunteti voi in~iva ~i ca ranile sunt cele
care preiau controlul actiunilor voastre.

Este interesant de observat ca ranile ne pot afecta, de
asemenea, felul in care ne alimentam. Fiinta umana i~i
alimenteaza corpul fizic la fel cum il hrane~te pe cel
emotional sau pe cel mental. La nivelul alimentatiei, fugarnl
prefera portiile mici ~i deseori pofta de mincare dispare
atunci cand traie~te 0 teama sau emotii puternice. Dintre
cele cinci tipuri mentionate, fugarnl este cel mai predispus
la anorexie. Anorexicul se priveaza aproape in intregime de
hrana, deoarece se crede prea gras, in timp ce in realitate
este slab. Folose~te aceasta metoda pentru a incerca sa
dispara. Cand i se intampla sa manance cu pofta ~i mult,
incearca sa evadeze prin mancare. Totu~i, este 0 modalitate
de a fugi mai rar intalnita la un fugar. Alege mai frecvent
alcoolul sau drogurile pentru fuga.
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Cand ii este foarte frica inceara sa consume multe
du1ciuri. Iar cum teama ne gole~te de energie, credem ca,
mancand du1ciuri, vom dobandi mai multa energie. Din
nefericire, acest aport de du1ciuri nu ne furnizeaza decat 0
energie temporara, care trebuie reinnoita periodic.

In continuare, am notat cateva dintre bolile ~i
indispozitiile care se pot manifesta la un fiigar.
• Sufera adesea de DIAREE, deoarece respige hrana,

inainte ca trupul sa fi avut timpul sa asimileze cum
trebuie elementele nutritive, a~a cum se respinge pe sine
sau respinge foarte repede 0 situatie care ar putea fi
buna pen tru el.

• Altii sufera de ARITM+E, 0 neregularitate a ritmului
cardiac. Cand inima lor incepe sa bata cu 0 viteza
nebuna, au senzatia ca inima vrea sa iasa din piept, sa
pIece. Este un alt mod de a fugi dintr-o situatie dificila
pentru ei.

• Am subliniat faptul ca rana de respingere provoaca atat
de mult ri3.Uincat este normal, pentru un fiigar sa-~i
urasca parintele de acela~i sex, cel pe care 11acuza in
copilarie pentru suferinta lui. In acela~i timp ii este foarte
greu sa se ierte pentru resentimentele pe care Ie are fata
de acel parinte, de unde preferinta lui de a nu vedea sau
de a nu ~ti ca i-a purtat pica sau ca inca mai are
ranchiuna impotriva acestuia. Daca nu i~i acorda dreptul
de a-~i uri parintele de acela~i sex, va putea face un
CANCER, boala asociata cu ranchiuna sau ura produse
in urma unei dureri traite in singuratate. Cand cineva
reu~e~te sa-~i marturiseasca ca are resentimente fat a de
unul dintre parinti, nu va mai avea cancer. Poate sa faca
o forma de boala violenta, daca va intretine ideile de
agresivitate impotriva acelui parinte, dar boala nu va fi
cancer. Cancerul se manifesta mai ales la persoane care
au suferit mult ~i care se acuza pe ele insele. Nu vor sa
recunoasca faptul ca ~i-au urat unul dintre parinti,
deoarece admitand ace a ranchiuna, ar fi echivalent
pentru ei sa marturiseasca ca sunt 0 persoana rea, lips ita
de inima. La fel, ar insemna sa admita faptul ca 11res ping
pe acel parinte ~i nu invers, ca parintele ii respinge pe ei.
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Fugarul nu ~i-a atribuit dreptul de a fi copil. S-a straduit
sa se maturizeze repede deoarece credea ca astfel, va fi
mai putin respins. De aceea corpul sau, sau 0 parte a
acestuia, seamana cu corpul unui copil. Cancerul indica
faptul ca nu i-a dat dreptul copilului din el sa sufere. Nu
accepta faptul ca este absolut uman sa-i porti pica
parintelui pe care l-ai crezut a fi responsabil pentru
suferinta ta.
Printre celelalte boli ~i indispozitii care 11pot afecta pe un
.fUgar, se gasesc de asemenea, PROBLEMELE
RESPlRATORII, mai ales atnci cand intra in panica.

• Poate avea ~i ALERGII, un ecou al respingerii pe care 0
simte fata de anumite alimente sau substante.

• De asemenea, poate alege VARSATURILE, respingerea
alimentelor pe care le-a absorbit, pentru a-~i anita
respingerea fata de 0 situatie sau persoana. Am auzit
tineri care spuneau: "A~ vrea sa-mi vomez mama (sau
tata)". Fugarul i~i poate exprima intentia de a "voma", de
a da afara, 0 persoana sau 0 situatie spunand: "Ma
scarbe~ti!" sau "Lucrul acesta ma scarbe~te!" Este felul
lor de a-~i exprima intentia de a respinge pe cineva sau
ceva.

• Pentru un .fUgar, a le~ina sau a avea AMETELI reprezinta
alte mijloace de a fugi de 0 situatie sau de 0 persoana.

• In cazuri foarte grave, .fUgarul folose~te COMA pentru a
fugi.

• Persoana de tipul .fUgarului sufera de AGORAFOBIE,
folose~te acest tip de comportament pentru a fugi de
anumite persoane sau situatii care ar putea sa-i
starneasca panica. (A se vedea definitia acestui tip de
comportament, la pagina 48).

• Atunci cand .fUgarul consuma prea mult zahar, poate sa
fie afectat de boli ale pancreasului, precum
HIPOGLICEMIE sau DIABET.

• Daca acumuleaza multa ura pentru un parinte, in urma
durerii provocate .de respingerea pe care a trait-o ~i pe
care 0 mai traie~te inca ~i crede ca a ajuns la limita
emotionala ~i mentala, poate deveni DEPRESIV sau
MANIACO-DEPRESIV.Daca se gande~te la sinucidere, flU
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va vorbi nimanui despre asta, se va hotari sa 0 faca ~i va
face tot posibilul sa nu rateze. Cei care vorbesc des
despre sinucidere ~i care rateaza atunci cand tree la act,
sUnt mai degraba cei care sufera de abandon. 0 sa
vorbesc despre acest lucru in capitolul urmator.
Fugarul, avand dificultati, atunci cand este tanar, de a se
recunoa~te ca fiind 0 fiinta intrega, este tentat sa incerce
sa devina ca altcineva: se pierde in personalitatea cuiva
pe care 11admira, de exemplu, cazul unei fetite care vrea
sa devina Marilyn Monroe. Poate sa continue mai apoi,
trecand de la un model la altul. Pericolul, in cazul unoI'
astfel de comportamente excesive, este ca se pot
transforma mai tarziu in PSIHOZE.

Indispozitiile ~i bolile mention ate mai sus se pot manifesta
de asemenea in cazul persoanelor care sufera de alt fel de
rana, dar se pare ca sunt mult mai frecvente in cazul celor care
sufera de rana de respingere.

Daca ap recunoscut rana de respingere in voi, este foarte
posibil ca parintele de acela~i sex, sa se fi simtit ~i ella randul
lui respins de parintele lui, de acela~i sex. In plus exista ~anse
mari sa se simta respins ~i de catre tine. Chiar daca acest
lucru se intampla incon~tient, la fiecare dintre voi, aceasta
observatie s-a dovedit a fi corecta, dupa verificarea ei in cazul a
mii de persoane, de tipul jUgarului.

Amintiti-va ca principala cauza a prezentei unei rani
provine din incapacitatea de a ne ierta ceea ce ne facem
noua in~ine sau ceea ce am facut altora. Este greu sa ne
iertam pe noi in~ine, deoarece, de obicei, nu realizam faptul
ca suntem ranchiuno~i fata de noi in~ine. Cu cat este mai
importanta rana de respingere, cu atat ne yom respinge mai
mult sau yom respinge mai mult alte persoane, situatii sau
proiecte.

Le repro~am celorlalti tot ceea ce facem noi in~ne
~ nu vrem sa recunoa~tem.

Din acest motiv atragem in jurul nostru persoane care
ne arata ceea ce le facem celorlalti sau ce ne facem noua
in~ine.
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o alta modalitate de a con~tientiza faptul ca ne
respingem sau respingem 0 alta persoana este rw~inea. De
fapt, traim un sentiment de ru~ine atunci cand vrem sa ne
ascundem sau sa mascam un comportament. Este normal
sa ni se para ru~inos sa avem anumite comportamente pe
care Ie repro~am celodalti. ~i mai ales nu vrem ca ei sa
des copere ca avem acelea~i comportamente ca ~i ei.

Nu uitapi cd ceea ce am spus mai sus, se intiimpld
doar atunci ciind 0 persoanci care suferd de respingere
decide sd·~ poarte masca de fugar, creziind cd astfel
va putea evita suferlnta. in Juncpie de gravitate a rdnH,
ciiteodatd masca este purtatd ciiteva minute pe
sdptdmiind, alteorl aproape in permanentd.

Comportamentele proprii fugarului sunt dictate de
teama de a retrai rana de respingere. Se poate ca voi sa va
recunoa~teti in anumite comportamente pe care Ie-am
descris ~i nu in tot ceea ce am scris. Este aproape imposibil
ca cineva sa se recunoasca in toate comportamentele
mentionate. Fiecare rana are propriile sale comportamente
~i atitudini interioare. Iar aceste modalitati de a gandi, de a
simti, de a vorbi ~i de a actiona sunt legate de fiecare rana
in parte, indicand deci 0 reactie la ceva ce se intampla in
viata reala. 0 persoana aflata in reactional nu este centrata,
nu este ea insa~i ~i nu poate sa fie lini~tita sau fericita. De
aceea este foarte util sa reperam momentele in care suntem
noi in~ine sau suntem in reaqional. Astlel vom putea sa
devenim stapani pe propria noastra viata ~i sa nu ne lasam
condul?i de temeri.

Capitolul de fata i~i propune sa va ajute sa deveniti
con~tienti de rana de respingere. Daca va recunoa~teti in
descrierea ma~tii de fugar, in ultimul capitol veti gasi
informatiile de care aveti nevoie pentru a vindeca aceasta
rana ~i a redeveni voi in~iva, fara sa credeti ca viata este
plina de respingeri la tot pasul. Daca nu va veti recunoa~te
in cele spuse in acest capitol, va sugerez sa verificati cu cei
apropiati ~i care va cunosc bine, daca ei sunt de acord cu
tine, inainte de a lasa la 0 parte aceasta posibilitate. Am
mention at deja faptul ca putem avea doar 0 rana mica de
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respingere. In acest caz, yom avea daar anumite
caracteristici dintre cele enumerate. De asemenea, este
important sa va incredeti mai intai in infati~area fizica,
deaarece corpul nu ne minte niciodata, in schimb noi ne
putem in~ela cu u~urinta.

Daca recunoa~teti aceasta rana la cateva dintre
persoanele apropiate, nu trebuie sa incercati sa Ie
schimbati. Puteti folosi mai degraba, ceea ce invatati acum,
pentru a va dezvolta compasiunea pentru ceilalti, pentru a
intelege mai bine comportamentele lor reactive. E de preferat
sa citeasca ei in~i~i cartea, daca i~i manifesta interesul in
acest sens, mai degraba decat sa Ie explicati continutul cu
propriile voastre cuvinte.

Caracteristicile riinii de RESPINGERE

Aetivarea riinii: din momentul conceperii pana la
varsta de un an. Nu simti ca ai dreptul de a exista. Se
aetiveazii in realatia eu piirintele de aeelalii sex eu tine.

Masea: fugar

Piirinte: de acela~i sex

Corpul: contractat, subtire sau fragmentat

Oehii: mici, tematori, sau impresia de masca in jurul
ochilor

Voeabular folosit: "nul", "nimic", "inexistent", "a
disparea"

Caracter: deta~at de material. Perfectionist. Intelectual.
Trece de la etape de mare iubire la faze de ura profunda. Nu
crede in dreptullui de a exista. Dificultati sexuale. Se crede
nul, fara valoare. Cauta singuratatea. Este ~ters. Are
capacitatea de a se face invizibil. Gase~te diverse mijloace de
a fugi. Pleaca in astral cu u~urinta. Se crede neinteles. Are
dificultati in a-Ilasa sa traiasca pe copilul sau interior.
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Cea mai mare teama: panica

Alimentatie: lipsa poftei de mancare din
emotiilor sau a fricii. Portii de mancare mici, Pentru
zahar, a1cool sau droguri. Predispus la anorexie,

cauza
a fugi:

Bali ~i indispozitii posibile: boli de piele, diaree,
aritmie, cancer, probleme respiratorii, alergii, varsaturi,
le~in, coma, hipoglicemie, diabet, depresie suicidara,
psihoza,
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A abandona pe cineva inseamna a-I parasi, a-I lasa
deoparte, a nu vrea sa te ocupi de el. Mai multa lume confunda
respingerea cu abandonul. Haideti sa vedem impreuna in ce
consta diferenj:a dintre ele. Daca, de exemplu, intr-un cuplu,
unul dintre parteneri decide sa-l respinga pe celalalt, i1
indeparteaza pentru a nu-l mai avea alaturi de el. Daca, din
contra decide sa-l abandoneze, 11parase~te, pleaca pentru a se
indeparta de celalalt, temporar sau definitiv.

Rana traita in cazul unui abandon se situeaza de la inceput
la nivelullui a avea ~i a face, mai degraba decat la nivelullui a
.ft, cum este in cazul ranii de respingere. Am notat in continuare
cateva situa1ii care pot trezi rana de abandon la un copil.

Un copil mic se poate sirnti abandonat ...
...daca mama lui este dintr-o data foarte ocupata cu un alt

copil nou-nascut. Sentimentul de abandon va fi cu atat mai
putemic cu cat bebelu~ul va avea nevoie de mai multa ingrijire,
daca este adesea bolnav sau cu dizabilitati. Copilul eel mic va
avea mereu senzatia ca mama lui se ocupa periodic de
bebelu~ul nou sosit. ;>iva incepe sa creada ca a~a va fi de aici
inainte, pentru totdeauna, ca nu-~i va mai regasi niciodata
mama .

...daca parintii lucreaza in fiecare zi ~i au foarte putin timp
pentru el.

...cand este dus la spital ~i este lasat acolo. Nu intelege ce i
se intarnpla. Daca este con~tient ca s-a purtat urat, fie ~i in cel
mai mic detaliu, in sapti3.manileanterioare ~i a sirntit ca parintii
s-au saturat de el, sentimentul de abandon va fi ~i mai
pronuntat. La spital, va putea crede ci3. parin1ii sai I-au
abandonat pentru totdeauna. Chiar daci3.ace~tia il viziteaza in
fiecare zi, durerea inscrisa in momentul in care s-a simtit
abandonat este mai putemica. 1ar aceasta suferinta i1
determnina sa-~i creeze 0 masca, avand convingerea ca acea
masca 11va ajuta sa nu mai retraiasca durerea initiala .

...cand parintii lasa in grija altcineva, in timpul vacanteIor,
chiar daca acea persoana este bunica .

....daca mama Iui este mereu boinava, iar tatal este prea
ocupat sau absent pentru a avea grija de el. Copilul va fi obligat
sa se descurce singur.

Am cunoscut 0 doamna care traise 0 mare teama, la varsta
de 18 ani, cand murise tatal ei. Acest deces, care pentru ea a
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fost echivalentul unui abandon, a marcat-o foarte mult,
deoarece de multi ani mama ei ii spunea mereu ca 0 va da afara
din casa, imediat ce va implini 21 de ani. Aceasta femeie, care se
simtise respinsa de catre mama ei, s-a speriat ~i nu inceta sa se
gandeasca: "ee 0 sa mi se fnt6.mple acum, fara tata care avea
grija de mine, eCmdva trebui sa plee din easa parinteasea?"

Mai multe persoane care sufera de rana de abandon au
marturisit ca au trait in copilarie 0 lipsa de comunicare cu
parintele de sex opus. i1 considerau pe acesta prea inchis in sine
~iIi purtau pica pentru faptul de a-I fi lasat pe celalalt parinte sa
ocupe prea mult loc. Multe dintre aceste persoane erau convinse
ca nu-l interesau de loc pe parintele de sex opus.

Conform observatiJ:lormele, rana de abndon este traitS. in
relatia cu parintele de sex opus. De asemenea, am remarcat
ca foarte frecvent, 0 persoana care sufera de abandon, sufera de
asemenea ~i de respingere. Cand era foarte mica, s-a simtit
respinsa de parintele de acela~i sex ~i abandonatii de eel de sex
opus, care, dupa opinia ei, ar fi trebuit sa se ocupe ~i mai mult
de ea ~i, mai ales, ar fi trebuit sa fie atent ca ea sa nu fie respisa
de celalalt p8.rinte. Un copil poate trai 0 experienf8. in care sa se
simta abandonat de catre parintele de acela?i sex, dar in
realitate ceea ce simte in relatia cu acest parinte este rana de
respingere. De ce? Deoarece parintele de acela~i sex, care nu se
ocupa de el, actioneaza astfel deoarece se respinge pe el insu~i,
iar copilul simte acest lucru foarte adanc. Atunci cand un
p8.rinte se respinge pe sine ~iare un copil de acela~i sex ca ~i el,
este normal ~i uman ca el sa respinga acel copil, chiar
incon~tient flind, pentru ca, copilul ii reaminte~te de el insu~i, in
fiecare moment. Exemplul doamnei care ~i-a pierdut tatiil la
varsta de 18 ani ilustreaza. elar aceasta dubla rana de
respingere ~iabandon.

Aprofundand mai mult acest studiu de caractere, veti
constata ca majoritatea oamenilor au mai multe rani. Oricum,
nu toate au acela~i grad de durere.

Cei care sufera de abandon nu se simt suficient de hraniti
la nivel afectiv. Lipsa hranii flZice poate de asemenea sa
provoace 0 rana de abandon, care de obicei apare inainte de
varsta de doi ani. Masca pe care incercam sa 0 creem pentru a
ascunde aceasta rana este cea de DEPENDENT. Voi folosi acest
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cuvEmtpentru a descrie pe cineva care sufera de abandon. i1voi
numi pe tot parcursul cfu1ii,dependemul.

Acesta masca se caracterizeaza printr-un corp lipsit de
tonus. Un corp alungit, subtire, care se pierde, indica 0 rana de
abandon importanta. Aparatul muscular este subdezvoltat ~i
pare ca nu poate sustine corpul drept, ca ~i cum acesta ar avea
nevoie de un suport. Corpul exprima exact ceea ce se intarnpla
In interiorul cuiva. Dependemul crede ca nu poate sa reu~easca
nimic singur ~i ca are nevoie de altcineva pentru a-I ajuta.
Corpullui ilustreaza aceasta nevoie de sprijin. Putem vedea cu
u~urinta intr-o astfel de persoana, copilul mic ce are nevoie de
ajutor.

Ochii mari, tri~ti indica de asemenea 0 rana de abandon,
sunt ochii care parca vor sa-l atraga pe cela1alt prin privire.
Picioarele sunt subtiri, avem senzatia ca bratele sunt prea lungi
~i ca atarna de-a lungul corpului. E acel gen de persoana care
pare ca nu ~tie ce sa faca cu bratele, ci3.ndsta in picioare ~i mai
ales ci3.ndeste privit de altii. Ci3.nd0 parte a corpului pare
plasata mai jos decat este normal, acest lucru este tot 0
caracteristica a dependemului. Poate de asemenea sa aiba
spatele curbat, ca ~i ci3.ndcoloana nu l-ar putea sustine in
totalitate. Anumite parti ale corpului pot fi moi, lasate, de
exemplu umerii, si3.nii,fesele, obrajii, burta, scrotul, In cazul
barbatilor.

Dupa cum ati putut constata, caracteristica cea mai vizibila
a unui dependent este lipsa tonusului muscular. lmediat ce
vedeti 0 parte a corpului moale, puteti deduce ca acea persoana
poart§. masca dependemului pentru a-~i ascunde rana de
abandon.

Nu uitati ca ceea ce determina densitatea ma~tii este
intensitatea ranii. 0 persoana foarte dependenta va avea toate
caracteristicile mentionate mai sus. Daca 0 alta are doar cateva
dintre aceste trasaturi, insearnna ca rana sa este mai putin
profunda. Este important sa ~tim ca, in cazul In care cineva este
gras ~i are anumite parti ale corpului lipsite de tonus, excesul
de greutate indica 0 alta rana, despre care vom vorbi mai tarziu,
In timp ce lipsa tonusului muscular indica rana de abandon.

In acela~i timp vom Invata sa facem diferenta dintre masca
fugarnlui ~i cea a dependentului. De exemplu puteti vedea doua
persoane subtiri langa voi, una este .fugar, cealalta dependent.
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Amandou~ pot avea gleznele mici ~i incheieturile fragile.
Diferenta dintre ele se va vedea mai ales in tonus. Persoana de
tip JUgar, in ciuda faptului ca este slaba sau mica, are 0
atitudine dreapta, in timp ce persoana de tip dependent are 0
postura care pardi se prabu~e~te. Avem impresia ca JUgarnl are
pilelea lipita de oase, dar cu un sistem muscular solid, in timp
ce dependentul are mai multa carne, dar ii lipse~te tonusul.

Atunci cand cineva sufera de doua rani - de respingere ~i de
abandon, veti putea recunoa~te in corpul lui anumite
caracteristici ale JUgarnlui ~i anumite caracteristici ale
dependentului. Rana care iese cel mai mult in evidenti§.0 indica
pe cea de care sufera acea persoana. cel mai des.

Uitati-va la oamenii din jurul vostru pentru a Ie descoperi
ranile, este un exercitiu foarte bun pentru intuitie. Deoarece
corpul ne spune totul despre acea persoana, exista tot mai multi
oameni care incearca, prin toate mijloacele, sa-~i modifice
inIati~area, de exemplu apeland la chirurgia plastica sau
dezvolt8.ndu-~i excesiv mu~chii prin culturism. Atunci cand
vrem sa. ne ascundem corpul de ceilalti, incercam sa ascundem
acele rani care corespund pi3.rti1or"alterate" ale corpului nostru.

Prin intuitie putem sa. descoperim la ceilalti partile
transformate ale corpului. Am intalnit de mai multe ori astfel de
persoane. De exemplu, studiind 0 clienta in timpul unei
consultatu, am observat ca avea un piept frumos, ferm, in timp
ce prima mea impresie privind-o fusese ca are sanii lasati. A fost
ca un "flash" de cateva secunde. Cum am invatat sa am
incredere in intuitia mea, i-am spus: "E ciudat, te privesc ~i vad
ca ai sanii frumo~i, fermi, dar adineauri, pentru 0 secunda am
vazut mai degraba. ni~te sani mici, moi. Ai Iacut cumva 0
operatie estetica?". Femeia mi-a confmnat ca., intr-adevar Iacuse
o operatie estetica deoarece nu-i placeau sanii ei.

Este destul de dificil sa vedem anumite detalii, mai ales
tonusul muscular, in cazul femeilor care poarta sutien, pemute
pentru a ridica umerii sau fesele ~i alte accesorii care ne induc
in eroare. Oricum persoana care se prive~te in oglinda nu se
poate minti pe sine. Este indicat sa ne urmam intuitia ~i prima
impresie pe care 0 avem cand privim pe cineva.

Cunosc barbati care fac culturism inca de cand erau foarte
tineri ~i totu~i, in ciuda mu~chilor bine conturati, frumo~i, se
poate sesiza 0 lipsa a tonusului. Astfel se explica de ce dupa
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intreruperea exercitiilor, ace~ti barbati revin repede 0 forma
flasca.a mu~chilor. Acest lucru se inmmpla doar in cazul celor
dependenti. Rana nu se vindeca ascunzand rana prin mijloace
flZice. Revin la exemplul dat in capitolul anterior, referitor la
rana de la mana. Chiar daca persoana care are acea rana poarta
o miinu~a pentru a-~i ascunde rana, aceasta nu se va vindeca
doar astfel.

Dintre cele cinci tipuri de caractere, dependentul este eel
mai apt sa devina victima. Are ~anse ca un pannte sau chiar
ambii parinti sa fie de asemenea victime. 0 victima este 0
persoana care l~i creeaza tot soiul de dificultati in viata: mai ales
probleme de siinatate pentru a atrage atentia. Acest lucru
raspunde nevoilor dependentului, care crede ca nu are nicioda:!a
destul. Atunci cand vrea sa atraga atentia prin diverse mijloace,
in realitate incearca sa se simta suficient de important pentru a
primi un ajutor. Crede ca, daca nu reu~e~te sa atraga atentia
celuilalt, nu va putea conta pe acea persoana. Acest fenomen
poate fi remarcat in cazul depedentilor cand sunt inca foarte
tineri. Copilul dependent are nevoie sa sirnta ca, daca face un
pas gre~it, va putea conta pe cineva pentru a-I repune pe
picioare.

Este 0 persoana care dramatizeaza mult lucrurile, cel mai
mic incident poate lua proportii irnense. Daca, de exemplu,
partenerul unei astfel de persoane nu 0 suna pentru a 0 anunta
ca intarzie, se va gandi la ce este mai rau ~i nu va intelege de ce
celalalt 0 face sa sufere amt de mult nespunandu-i. Cand vedem
pe cineva comportandu-se ca 0 victima, ne intrebam adesea
cum reu~e~te sa faca sa i se int8.mple atatea situatii dificile.
Dependentu~ traie~te evenirnentele ca fiind dificultati.
Problemele ii fac de fapt un cadou, acela de a capta atentia
celorlalti. Acest lucru ii perrnite sa nu se sirnta abandonat. A fi
abandonat e ceva mai greu de trait pentru el decat diversele
probleme pe care ~i Ie atrage. Doar un alt dependent poate
intelege cu adevarat acest lucru. Cu cat cineva joaca mai mult
rolul victimei, cu atat rana lui de abandon devine mai
importanta.

Am constatat de asemenea cll.victimei ii place sa joace des
rolul salvatorului. De exemplu, dependentul va juca rolul
parintelui fata de fratii ~i surorile lui sau va incerca sa-l salveze
pe cineva pe care-l iube~te dintr-o situatie dificila. 9i acestea
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sunt mijloace subtile de a primi atenjie. In schimb, cand un
dependent face multe lucruri pentru cineva, i~i dore~te mai ales
sa primeasca multumiri, sa se simta important. Aceasta
atitudine ii aduce insa, adeseori, dureri de spate, deoarece cara
in spate responsabilitati care nu ii aparjin.

Are adesea urcu~uri ~i cobora~uri. 0 anumita perioada este
fericit ~i totul merge bine qi, dintr-o data, se simte nefericit qi
trist. Se intreaba de ce, flindca foarte des, acest gen de situajie
se intiimpla lara niei un motiv aparent. Cautiind mai bine, ar
putea sa-qi descopere teama de singuratate.

Forma de ajutor de care a cea mai mare nevoie
dependentul este sustinerea celorlalti. Fie ca are sau nu
difleultaji in a lua singur deciziile, dependentul cere de obicei
parerea sau acordul celorlalji inainte de a lua 0 decizie. Are
nevoie sa se simta sustinut, sprijinit in deciziile pe care Ie ia. Din
cauza aceasta, acest tip de persoana poate fl considerata drept
cineva care are diflcultati in a lua 0 decizie dar, in realitate, nu
se hotaraqte sau se indoie~te de acea decizie doar daca nu se
simte sustinut de altcineva. Aqteptiirile lui fata de eeilalti depind
de ceea ce pot aee~tia sa faca pentru a-I ajuta. Totuqi, nu de
ajutor flzic are nevoie in primul rand, ci mai ales de a se simti
sustinut de cineva in ceea ce face sau vrea sa faca. Atunci cand
e susjinut se simte iubit qi ajutat.

De~i are nevoie de ajutor, este interesant de observat ea,
dependentul folose~te des expresia: "Nu mai suport". Ceea ce
demonstreaza cat de des Ie facem altora, fara sa ne dam seama,
exact ceea ce Ie repro~iim lor sau ceva ce ne e teama sa ne faca
noua aljii.

Dependentul poate parea leneq, deoarece nu-i place sa faca
activitati sau munca flZicasingur, are nevoie de prezenta cuiva
pentru a suporta acele activitaji. Atunci cand face ceva pentru
altcineva, 0 va face sperand sa objina in schimb afecjiune. Cand
primeqte afectiunea dorita lacand ceva placut cu altcineva, i~i
dore~te ca ac~a situatie sa dureze mai multo Ciind se termina,
va spune: "Ce pacat ca s-a terminat atat de repede!". Incheierea
unei situatii placute este triiita tot ca un abandon.

Dependentul care este in parte ~i victima, are tendinta, mai
ales in cazul femeilor, de a avea 0 voce subjire, de copil qi de a
pune multe intrebari. Acest lucru se vede cand cere ajutolul
cuiva: ii este greu sa accepte un refuz ~i are tendinta sa insiste
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multo Cu cat sufera mai mult cand prime")te un refuz, cu atat
mai mult este pregatit sa folosesca toate m~ibacele pentru a
obtine ceea ce vrea ea, adica sa SEt se supere, sa
::jantajezeetc,

Dependen:tul cere adeseori sfaturi deoarece nu se crede in
stare sa reu'Jeasca. singur, dar asta nu. inseamna neaparat ca,va
asculta sugestiile primite. continuare va face ceea ce vrea,
flli"1daceea ce cauta el nu era atat ajuror cat sus'(inere, Atunci
cand merge pe jos cu alfii, Ii lasa pe ceilalti sa treaca in fata,
deoarece prefera sa fie g.hidat de ceilal'(i, Crede ca. daca. se
descurca foaree bine singur, nimeni nu se va mai ocupa de el ih
viitor 'Jiva ajunge la izolare, lucru de C3Ie vrea S8, fuga, cu. orice
pret·

De fapt, ffii:i:1~;1JJ,@'\tSl!t'~:e, este cea mal rnare frica a
dependent ....l.lv:L Este convins ca, nu poate sa 0 gestioneze, De
aceea se aga'?ade ceilalfi 'Ji face orice pero::IlJ,s. Ie obtine aten'~ia,
Este pregatit sa face orice manevre pencru a fi iubit, pentru a nu
fi parasit. Esce in st3Ie sa suporte foarte dificile, ihainte
de a pune capat unei relaj:ii. Teams, lu,i e: "Ce 0 see ma, fac
singur? Ce 0 sa devin? Ce 0 sa mi se int§,mple?", Adesea este ih
conflict cu el insu9i, deoarece, pe de 0 parte cere multa atenfie,
iar pe de alta, ii este teama ca, dacB.cere pres. multa, va slar'Ji
prin a-I deranja pe celaJalt. jar acest2, din, 'iJ,rmava putea atunci
s8.-1paraseasca, Se crede despre deper;de;T2 ca ii place suferinj:a,
atunci cand tolereaza anumite situaj:ii, nu recunoa'ite acest
lucru. De exemplu, 0 femeie care trfue"l,:eCU, un alcoolic sau care
este batuta. Suferir1ta la ideea de a-")ipaxasi partenerul este mai
mare decat aceea de a L1'J.duraceea ce Practic, via,j:aei se
sprijina pe 0 speranj:a., 0 speran.j:a, emotivB" Nu poate sa-'Ji
recunoasca rana, deoarece facano. 3cest lucru, risca sa
retraiasca suferinta pe care 0 reprezil,t3, acea rWta.

Persoana dependentd este cea care are cea mai mare
capacitate de a nu vedea problemele din cuplu, Prefera sa
creada ca totul merge bine din tearD.a.de a nu fi abandonata.
Dacii partenerul 0 armnta ca 'f2, va suferi cl),mplit,
deoarece, ne'lazand problemele, nu se a~tepta la asta, Daca va
aflafi in aceasta. situatie, 91vede'~ica VB,agafab de celalalt, ca
facej:itot felv) de manevre pentru a nu. fi abandona'~i, trebuie sa
va ajutaj:i singuri. Gasiti 0 imagine meIYeala,imagina'p:-va ceea
ce va acorda sprijin. Nu renuntaj:i mai ales cand aveti momente
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de dispemre ,!i eand erede~::iea nu ve~i mai prirn.i ajutor din
exterior. Poate erede~i e2. nu ve~i reu'!i singuri, dar exista 0
soiu0e pentru oriee problema. Ajutandu-va voi in'jiva, se VOl'

clarifiea iuermi1e 'ji ve'figasi solu'fia.
Depenclentul are 0 dificultate in a folosi cuvantu1 "a 1asa"

care, pentru el, este sinonim cu "a abandona". Daca, de
exemplu, cZependenrul vorbe'jte cu 0 persoana care ii spune: "te
las acum, ~Q-ebuiesa IT va durea inima. Simp1u1fapt de a
auzi cuvful.tu1 "a lasa", chiar Eji10.te1efon, ii trezeEjte emotti
puternice. Pentru. a nu se sim0 abandonat, ar trebui ca eela1alt
sa ii explice motivul pentru care p1eaca, lara a fo10si acest
cuvant.

Atunci cand un dependent se sirnte abandonat, erede cs. nu
este sufieient de pentru a merita aten0a celuilalt. Am
observat frecvent ca, ds.ca indraznesc sa ma uit 10.ceas pentru a
verifiea ora (lucru pe eF.Je ':')fae des din cauza programului meu
foarte ineareat) cand SU11teu 0 astfe1 de persoana, chipul
aeesteia se schiInbii. Sirnt cat de mu.lt 0 deranjeaza gestu1 meu.
Va crede imediat C2.eees. es am eu de laeut este mai important
decat ea.

Acest gen de persoana are de asemenea 0 dificultate in a
parasi un loe sau a renlm'~a 10.0 situa0e. ehiar daca ii place un
loc in care va merge, estetrista 10.ideea cs.va trebl:j sa pIece din
acel10c. De exemplu cinev8.care pleaca intr-o ciilatorie de cateva
saptamiini - ii va fi grsu sa-i paraseasca pe cei o.propiati,
serviciul, casa inainte de a p1eea. 0 data ajuns in acel10c, ea.nd
va veni timpu1 se, se intoarea aeasa, va simti din nou 0
dificu1tate in a parasl 3.ee:lloepreeum Ejiperso8.:.i1e1ede aeo10.

Emo'~ia eea mai inten.s traita de eatre un dependent este
tristetea, 0 simte in adaneurile flintei 1ui, lara sa c inte1eaga sau
sa poata spune de unde vine. Pentru a nu a avea acest
sentiment, eauta mereu prezenta eelorlalti. Totu~i poate ajunge
'ji in eealalta extrer':1.a,<adica sa se retraga, sa paraseasca
persoana sat]. situa0a care au produs acea triste~e sau ace!
sentiment de singuretate, I\u i'ji da seama ea de fiecare data
eand parase'jte eeva sau pe eineva, abandoneaza 10.ra.ndu1Iui.
In momente de eriza peale sa ajunga ehiar sa se gandeasca la
sinueidere. In general tot ee va face este sa vorbeasea despre
asta 9i sa-i ameninte pe eeila1~iea 0 va feee, dar nu va treee 10.
act, deoareee tot eeea ee eauta el este sustinerea. Daca va avea 0
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sa ajunga
tentativa de sinucidere, ° va raLa. Daca, dupa mai multe
tentative, nimeni nu va vrea sa-l sus~ina, este
sa se sinucida cu adevarat.

De asemenea, dependentului, Ii este teama de orice forma
de autoritate. I~i imagineaza ca cineva care are ° voce autoritara
sau ° atitudine autoritara, nu va vrea sa se ocupe de e!. 0
considera pe acea persoana indiferenta 'li rece. De aceea el este
foarte calduros cu ceilalti, uneori chiar exagerand Crede ca
daca este a~a ~i ceilalti vor fi la randullor caldum'li, atenti, lara
raceala 'li nu vor fi au toritari.

DependerLtul folose~te des cuvantul absent ~i cuvanttJ.l
singur. Vorbind despre coplilaria lui, de exemplu, va povesti ca
de multe ori era lasat singur, iar mama sau tatal lui erau
absenti. Poate recunoa'lte ca sufera de izolare atunci cand
traie'?te m, sentiment de anxietate la ideea de a fi singur. Crede
ca totul ar fi mai bine, daca ar fi cineva langa el. Oamenii pot
foarte bine sa se simta singuri, dar fara sa sufere din cauza
asta. Gradul de anxietate determina gradul de suferin·(ii.lar a se
simti izolac, genereaza de asemenea em sentiment grav la eel
care suferii, deoarece II este teama C8. ceea ce ii lipse~te i se va
refuza sau va deveni inaccesibil sau nu va mai fi disponibil in
momentul in care 'li-l dore'lte. Ceea ce se ascunde in spatele
senzatiei de izolare este faptul ca, cel care sufera se inchide, in
mod incon'ltient, in fata lucrulL,i sm:c a persoanei pe care 1",

dore~te atat de mult langa el. Nu se desehide pent\lJ. a primi ace1
lucru sau acea persoana din frica de a nu putea face fat§.. In
acela~i 'limp ii este teama de pe care aceas'la atentie
primita 1-ar putea face sa Ie traiasc2,. Comportamentul lor se
remarca cu u~uri11.t§.printre num.emasele persoane care i'li
auto-saboteaza propria fericire. L:r,ediatce 0 relatie devine mai
intensa, fac in a'la fel incat sa-i fixezeun termen de durata.

Pers02,na dependenta plange u:,?or,mai ales c2md vorbe'lte
de problemlele sau de incercarile sale. In plansul ei se poate
vedea cum ii acuza pe ceilalti C8. au 18.sat-o balta exact cand
avea 0 multime de probleme 9i de bali. II acuza chiar :,?ipe
Dumnezeu pentru faptul de a fi abandonat-o. Crede ca are
dreptate. Nu i")ida seama ca, de multe ori ea este cea care ii
abandoneaza pe ceilalti. De asemenec, nu realizeza numarul
mare de proiecte la care renunt8. pe parcurs. Ego-ul ii joaca din
nou feste, cum ni se intampla tuturer, de altfel.
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Dependenlv./ are rievoie de atentia ~i de prezenta celorlalti,
dar nu i~i da seama de cate ori nu face chiar el ceea ce ar vrea
ca altii sa faca pentru e!. De exemplu, i-ar placea sa se a~eze sa
citeasca singur, dar nu ar vrea ca partenerullui sa faca ~i el a~a
ceva. Ii place sa mearga in anumite locuri singur, dar se simte
abandonat dad. partenerul lui face la fe!. i~i va spune: "Asta e,
nu sunt suficient de important pentru ca el sa vrea sa ma ia eu
el". De asemenea, este chficilpentru 0 persoana c1ependeT1.t6.sa
nu fie invitata la 0 im:alnire, atunci cand, in mod normal ar fi

trebuit sa fie invitata. Va trai 0 mare tristete, un sentiment de
abandon ~ide !ipsa de irnportantii.

Depend.eTlt'u/ are obiceiul de a se agata fJZicde persoana pe
care 0 iube~te. In copi!arie, fetita se agatii de tatal ei, iar
baietelul de mama lui. In cuplu, dependentul se Spriji.l1ade
ce!aJalt, il tine de mana sau il atL71gedes. Cand sta in picioare
cauta sa se sprijine de un perete, 0 u~a, sau altceva. Chiar
a~ezat fiind, ii este greu sa stea drept, i~i sprijina bratul de
spatar sau se simte s::ri-.ritin scaun. In orice caz, Ii este greu sa
stea drept, stand cu spatele aplecat inainte.

Cand vedeti pe cineva care cautii sa i se acorde multii
aten'~ie, intr-o adunare publica, uitati-va la corpul lui ~i veti
vedea ca are multe din caracteristicile dependentului. in timpul
atelierelor mele, am constatat ca intotdeauna exista persoane
care profita de pauze pen'wu a-mi putea pune una sau mai
multe intrebari in partictJ.lar. Am V8.zutca de fiecare data acele
persoane poart<'i.masca c1ependeru'vJui De obicei, Ie cer sa-~i
forrruJ.leze1,"'ltrebareain fata tueuror, deoarece sunt intrebari
importante, iar raspUl~surile ar putea sa-I intereseze ~i pe ceilalti
participanti. Cand reB:!.cepemcursul, adesea evita. sa mai puna
aceIe intrebari. Ceea ce Ii interesa era atentia pe care a~ fi putut
sa le-o acord 1,"1particElar. Ivlise intampla sa recomand acestor
persoane 0 terapie in particular, pentru a obtine astfel toatii
atentia pe care ~i-o doresc. Totw'ii, aceasta solutie are 8-71umite
limite, deoarece exist§. riscul sa alimenteze rana, in lac sa 0
vindece.

Un alt mijloc de a 6-trage atentia este in cazul acestor
persoarle, sa ocupe 0 funqie publica sau sa aiba acces la un
auditoriu largoIVlul'(idintre cantareti, actori "iialte persoane care
lucreaza iner-un domeniu artistic ~i apar in fata unui public larg
sunt depeli.derrp. Se simt bine in orice reI de vedet§..
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in conslJtatiile particulare, dependentul este genul cel mal
apt in a realiza transferul cu terapeutul sau. De fapt, cauta la
acesta sprijinul pe care nu I-a primit de la un parinte sau un
partener. 0 prietena psiholog mi-a povestiti ca intr-o zi, un
client a Iacut 0 criza de gelozie cand I-a ar::.unfatca 0 va inlocui 0

colega, timp de doua saptamani cat "& 5.plecata in vacanta Cll

soj:ul ei. $i-a dat searna ca clientul Iacuse un transfer asupra ei.
Dupa 0 verificare, am constatat di era 'Jorba despre un
dependent. Profit de acest exemplu pentru a atrage atentia celor
care lucreaza in terapie, sa fie vigilenti ,nai ales la acest risc de
transfer, in cazul in care clientullor sufere, de abandon.

Dependen:tuZ este 0 persoa'i!8. care fuzioneaza mior Cel

ceilalj:i,lUCrL.lcare 11face sa se simta responsabil de fericirea sau
nefericirea altora, la fel cum crede ca. ceilal'(isunt resposabili de
propria lui fericire sau nefericire. 0 persoana fuzionala, nvmitii
de asemenea, 0 persoana psihica., simte emotiile celorial'\:i")ise
lasa Ui:j0r invadatii de ele. Aceasta dorint§. de a fuziona,
antreneaza mu.lta frica, puta"i.d sa duca chiar i?1 la agorafobie. In
cartea mea, Corpul tau spune:"Iube:'f5te-te/" am dat urmatoarea
defmitie agorafobiei:

Aceo.sta forma de fobie este 0 '·'eaii'Ui.ma!o.diva de spafiile
libere $i de iocunle pub'tice. Este cea m.ai raspdi1.dita c1intrefoOO.
Female sunt de do'..-!a on mai sen.sibile decat barbatii la
agorafobie. lVlulp dintre barbap 0 ascLTic1 fn alcool. Prefera so.
devina alcoolici decm so..-~i rec:ur:oasca tea.ma o.ceea
incontrolabilo.., Agorojobul se plonge c.d.esea cd tro..ie-'?te 0
anxietate 'ffimai oles 0 o:ngoaso..,pe de a intm it, ponisa.
a situ.ape angoo.sarltd produce c:c8sl.uia reacpi jizioiogice
(palpi1afii cardiace, ameteli, tensiune sau slo..bicitme muscularo"
I:mnspirape, dificultdp respiraiorii, incontinen;a etc.) care
pot duce la stan de panico" cognitive (ser.za-Pe de
fnstrdinare, 'ceama de a pierde controlL1, de a nu fnneburU, de a fi
umilit in public, de a le::;ina sau C1 muri etc.) 9i reac~ii
comporiamenlale (fUga din sftuapi arcciegene~, evident, din orice
lac care i se pare indepariat de lec-ut unde eS'ce persoana
securizantd de care are el newie). Mcrjontaiea o.goro.j'Dhlorsufero..
de hipoglicemie.

Teama 9i senza~iile pe care Ie simte agorojobul sunt foane
putemice fneat fl fac so.. evite situapile din care nu peate sa fuga.
De aceea agomfobul trebuie so.. gasea.sca un alCiropiatcare so. fie
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persoana lui securizan:ta C-u care sa poata ie:,?i, precum :,?i un loc
securizant fn care sa 5e ;-efugieze. Exista persoo:ne care ajung sa
nu mai iasa deloc in lume. i:~ig6..sesc mereu motivafii serioase.
Dar de fapt, catastrofde onticipate nu se produc niciodata.
JlIfcJoritateo.agorcifobilor aufostfoarte dependen~-i de mama lor; in
copilarie 9i s-au simtit responsahili fie pe-r1trufericirea ei, fie sa 0
ojute in implinirea roluDJiei de mama. Agorafobt-tl 5e poate oJutCL
errwf-ional reg16ndu-9i situo.tia cu mama lui.

Cele doua mm1 temer; ole agoroJobt-tlui sunt teamo. de mom1e
:'?i teoma de nebunie. ce mn intalnit agoroJohi aproape in
foaie atelierele pe care le-C'.manimat, timp de ani de zile, am putut
sa fac 0 sinieza intereS;JYtia despre agorafohie, ceea ce a ajutat
sute de persoane. Ternerile lorprouin din copilarie cand au trait in
izolare. Un camin propice pentru agorafohie este acela in care au
au-ut loc decese sau cazi.ri de nebunie la cei apropiafi. 5e po ate
de asemenea ca ugorafobt-il sa fi fDst el inslL,,?i in pericol de
moarte, c6;nd erafoaiie sau ca teo.ma legata de nebunia sau
de moartea cui va 5afi),0& vehiculata infamilie.

Aceasta tearna de mearte este traita, in eozul o.gorafobului, 10.

toate niuelunle, ehiar daca aeesta nu-:,?ida seama exact. Nu se
crede capabil sa faca ureo sehimbare fn nici un domelliu,
deeareee aeeosta ar reprezenta 0 moarte simbo'tica. De aceeo"
once scrtimbo..re il foee sa trmasca momente de agoasd 9i ii
accen1T.iea:zd gradul de agorafohie. Aceste schimbari pot ji
trecenle de la cepilane b c:dolescenJf1, opoi de la adolescenfLi. la
vars-ia adulta, de la celibcd la ca..sdtorie, 0 sd'rimbare a locuinte1, a
seru-iciului, 0 sarcina" un accident, 0 desparpre, moartea sau
nQ..?tereacuiva etc.

de moi ani, aceste angoase 9i frici pot fi
-incon:,?tien:ie9i interiocxe. Apot intr-o zi, cand o.gomfobul ajunge la
limite Ie sale mentale 9i emotionale, nu Ie mai poate tine doar in
interior, ioy temerile sale deuin con~tiente ~i uizibile,

Agorofobu1 are de c:semenea 0 imaginafie debordan.ta :,?i

incontrolabila, f~i imczgineaza situafii ce dep6~esc cu mult
realitatea 9i crede ca este incapabil sa faca fafLi. acestor
schimbari. Acea.-:,id actiuitate me-iltala intensd fl face so. se tearfld
de nebunie, j\7ufndr62;ne.,?te sa vorbeasca despre asta cu ceilalp,
de tearnd sa nu jie considerat nebun, Trebuie sa-~i dea seama
urgent cd ;,u este vorba despre nebunie, ci despre 0 sensibilitate
,[oarte ni.[J:re} .prost ges1..-ionotd..
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Dacd credefi cd corespundep acestor criteni, treOOie sd ~tir' cd
ceea ce trdi'{inu este neOOnie ~i cd nu veti mun din CQuza asta. Ci
pur $i simpZu, j7Jane mici fiind, fi)st prea deschi~i in fata
emopilor celorlalp, crez6.n.d cd suntefi responsabili pentrv. fencirea
sau nefencirea lor. In consecinp" ati devenit prea psihici pentnA a
puteafi vigilenfi ~i a preveni nefericiriie in prezenta celorialti. latd
de ce captafi toate emotiile ~i temerile csIarlc-utiat-unci cdnd 1/d

oJ7a'{iimy-un loc public. Lucnt.l eel mo.i im.ponant ar fi sd invdtati
adevdro:r.a nofiune de responsabil-Cr.ate.Ceo. de care credeafi pdnd
acum cd nu este buna pent!u voi. Aceasta noJiune de
responsabi7:hate fo..cepane din toCCi;e07./i'sI.;rileateaeru,Zui Asculta-ti
corpuZ.

Am obsexvat ca majoritatea agorafobilor pe care i-am
int§1nit pa.na acum au caracterul depende-f1tuh.ti. In defini'~ia
agorafobiei faceam referiri la moa.rot·"~i Is.nebunie. b. cazul unui
depende-nt, atunci cfu"1dmoare cinev8. apropiat, trfue~te un
sentiment de abandon. Ii este din ce in ce mai greu sa accepte
moartea, deoarece fiecare deces ii V8. reactiva rana de abfu"1don
f?iva contribui 1a accentuarea gradului 88.U de agorafobie. Am
constatat ca persoana la care predornina rana de aba.'l.don are 0
teama mare de moarte, in timp ce persoana la care predomina
rana de tik18J"eare 0 teama mai rHeIe de nebunie. Voi vorbi
despre ralLade tadare in capitolul ciEei.

Mama dependerrtii, fiind fuzio::la18.,depinde mult de iubirea
copilului ei 'li face totul pentru ca ;£.cC'stasa Sil:Eta.ca ea se
gandel;)temult la e1. Iubirea celo1'la11:;.,m2J.ales a celor apropiati,
1i sustine pe depeTt.denti. Acest lu.cm jj ajuta sa ra.'11arla in
picioare. Am auzit adesea persoa.\'1ed~pe-ndente spunandu-mi:
"iVu.pot suporla 0 sit-uare fn care cineuC!.nu i71aiube9te, Wi! urea
sa fac mice pentru ct rezo/vct ctcest iUC'FL~..... Cand un deperJ.dent
afrrma: "Este irnportant pentru Inine sa ma suni, s8.-mi da! veiijti
despre tine", in realitate vrea sa spuna:"Cand ma suni, eu ma
simt imp01Fcant". Are nevoie ca sa-l faca 88. se simta
important cu orice pret I;)isa.-l ia in co:nsiderare, deoarece e1nu
poate sa faea asta singur.

Cand un c1epe-r1denteste in contact cu problemele C6J..lzate
de dependents- lui, in acel mcmc:nt i~i doreilte s:i devina
independent A se crede independ2nt devine 0 reaC'~iefcarte
frecventa I", persoanele depende-nte carora Ie place mult sa Ie
spuna celorlalti cat de mult se consi.dera. ele independente.
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Totu~i, acest lUCIUnu face decat sa accentueze ",i sa ascunda
rana de abandon deoarece aceasta nu este ingrijita,

De eJi:e!TIlJhl,0 persoana dependenta, barbat sau femeie,
poate sa nu-:o:i doreasca copii, sub pretextul ca vrea sa-~i
pastreze independenia, In cazul unui barbat dependent asta
poate sa irlsemne, teama de a nu mai primi toata atentia din
parte a partenerei, daca ar Ii un prezent in f8snilie.Femeia
dependen:ta, ar Ii mai degrclba speriata de a nu se siny~isufocata
de toate obligatiile pe care Ie aduce un copil. In schimb, daca i:,?i
dore"ite un copil, 11prefer? pa.na la 0 varsta foarte mica, cand
sunt fOaI1:edependenti de ea, Acest lucru 0 face sa se simta mai
importantEl. Dependentul este interesat sa caute mai degraba
autonomia decat indepenClenta, 0 sa explic cum se ajunge aiei
in ultimul capitol al canii,

In Viat8.sexualii, are acela,,?icomportament, Se
folose:'?teadesea de se}: pe:1Gll a-I agata pe celalalt, lucru vizibil
mai ales la femei, Cfu'1dpe,soana depende"nta se simte dorita de
celaJ.alt,se crede astfel IT''''.iimportanta. Dintre cele cinci tipuri
de caractere, a:o:spune oa este persoana careia ii este teama de a
Ii abandonata ,?i careia Ii place cel Inai mult sexul. Adesea
doresc ,?i parteneri, in afara celui legitim, "iise poate observa
frecvent ca cei ,?icele care se plang de faptul ca Ie lipse:o:teviai.a
sexuala sunt cei care sufera de raIla de abandon ,?1care poarta
o masca de depende"(7.t,

Daca. l.mei femei dependente i se intampla sa nu vrea sa
faca dragoste, nu va Sp1)ne acest lucru partenerL1lui ei, Se va
preface ca are chef, deoa:rece nu vrea sa piarda 0 ocazie in care
se simte dorita, Iv1is-a in.tamplat chiar sa intalnesc femei care
au acceptat un menage a trois, '?tiind ca sotullor f3.ceadragoste
cu cealalta femeie, in cae-Heravecina, Pe de alta parte, barbatul
depende"{J se va preface ca nu ,?·tieca sotia lui are un amant.
Aceste perscane aleg sa. :ndul'e astfel de situatii decat sa fie
abandonate, Cu siguran';3., nu sunt alegerile lor preferate, ciar
sunt gata sa faca orice pent,,, a pierde partenerii,

Plecand de la cele aIirmate in acest capitol, este de la sine
inteles ca rana de abo.J1don ne af:;cteaza modul de a comunica.
Temerile de?pE?ildentu cele care 11impiedica sa comunice clal'
qi sa-9i exprime cererile sunt: urmatoarele: teama de a plange
sau de a fi considerat U[l mic, teama ca celalalt sa nu
pIece, ca celalalt sa nu fie de acord :o:isa ignore ceea ce s-a spus
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sau ce a cerut, teama de a i se spune nu, de a fi refuzat, de a nu
fi sustinut a'ia cum se astepta, de a nu raspunde a'?teptarilor
celorlalti. Daca va recunoasteti in aceste este un motiv bun
sa realizati ca nu sunteti voi insiva ,?ica rana de abandon este
cea care preia controlul.

La nivelul alimenta'fiei, deperu1enud poate sa manance mult
f8.ra sa se ingrase. Cum atitudinea lui inte,ioara este de a nu
avea niciodata suficient, acesta estel::lesajul pe care 11prime'?te
corpullu.i atunci cand mananca. lui reactione8za asHel,
in consecin'fa. Cand CL"1eVaman§,ncs., chiar si foarte putin,
gandindu-se ca mananca prea corpul lui prime'ite acel
mesaj ~i reaqioneaza ca 'li CClm ar prea multo 9i deci acea
persoana crede ca se ingra'ia.

In capitolul anterior afirmam c2 jugaml are tendinta de a
deveni anorexic, in timp ce depc;1.dsnttd are mai degraba
tendinta de a deveni bulimic. Obse0!atiile mele m-au Yacut sa
ajung la concluzia ca atu.Dci cand un bar-bat deJJer~dent este
bulimic, este co. 'li cum incearc8. S8.se h,aneasca di,ect de la
mama lui, ailit de mult ii !ipse9te aceasta. Ca.nd bulL'11,iase
manifesta la 0 femeie dependen.td, atunci tatal este cel care ii
lipse'lte. Ca.nd aceste persoane flU au un substitut pentru
parintele care le lipse;;te, atunci reaEz~8.za 11ll. traclsfer asnpra
mancarii. De altfel cuvantul "a inghi'p, a ma.71ca" e folosit des in
limbajul lor. De exemplu vor SlXJI:e: "Copilul mew: fmi fng'/rdie

tocr.td energz'a) sau «jl;.:.runca fnri Tna.?l,2/;_C.?' tot timj':JUl"',

Depe1"'.£lentul prefera alimentele mei. celo::dU.re.De obicei ii
place mult painea, simbolul melitoI'.IVIa71fu'lc2cincet
pentru a face S8.dureze cat mai mu]t placerea .'}iatentia, mai
ales cand este in comparlia altar perSOBi'le.De altfel, perso811elor
deperu1errte nu Ie place sa mananae singu.re, mai sJes In af9sa
casei. In plus, Cl...1ffi au 0 dificultate de cuvantul "a 18.88.", nu
vor sa lase nimic in fanurie. Toate aceste lucruxi Ie face irltr-un
mod inconi'!tient.

In ceea ce privei'!te bolile cars.cteristice, dependentuI este
cunoscut co. liind un copi! boh~~avlcios,slab sau plapand.
Acesteo. sunt diversele boli care pot fi susceptibile de a fi
contactate de persoanele care sufera de rana de abandon:
D ASTlVIULeste 0 boala in care eXpir2.~fiadevine dificila 91greu

de suportat. In plan metafizic, acesta boala indica faptul CB.
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acea persocma ia asupra ei mai mult decat trebuie ~i nu da
inapoi decat cu mare greutate,

o BRON;;>ITELEse intalnesc de asemenea, deoarece au 0
legatura metafizica Cel. familia. Cand depe-nde-fltul sufer§. de 0
bmn~ita, acest lucrn indica faptul ca are impresia ca nu
prime~te suficient de m:u.ltde la familia lui, de care depinde
prea mult. Este interesat sa creada ca are un 10c in familia
lui, mai degrabi3. decat sa faca diverse manevre pentru a
ajunge sa creada acest lu.cru,

o Di.?1 CatlZa partilor seJe psihice fuzionale, deperz/ierriuZ atrage
probleme cu PANCRE,ASUL(hipoglicemie s,idiabet) precum s,i
probleme la GLANDETdESUPRARENALE,Intregul Iui sistem
digestiv este fragil deoa::'ececrede ca nu este hranit in mod
adecvat, chiar dacE:.acea.sta lipsa, nu are nici 0 relevanta in
plan fizic,Des,ilipsa se situeaza in plan afectiv, corpullui fizic
reflectand psihicull;j, V8. primi mesajul acestei lipse,

o MIOPIAeste de ase::TJ,:,:neafoarte frecventa la dependenti. Ea
reprezL.!.tadificult2.tea c.e a vedea la distanta, legata de teama
de \r1itor ~i mai ales In unui vutor petrecut S:lJ.'1gJf.

o DependerrDJ.l care a.lirnenteaza mult panea de victima
poate aJunge sa sufere de IST'ERIE. In psihologie se spune ca
perSOaIlaisterica este a.semeni sugarului caruia ii e teama ca
nu va primi lapte s,i C2. va fi abandonat. De aceea i~i arata
sentimen.tele Intr-un xn.ocl atEtt de g8J.agios.

o l\ilai multi depe?we;,ti ajtmg sa sufere de DEFRESIE atunci
ca.nd rana ii doare prea tare i?icand i~i percep neputinta de a
se s1m,'p. as,a cU.m~i-ar dori, Este tot 0 modalitate de a
trage aten\:.ia.

8 Persoana depe-r'ldenl(J. sufera de MIGRENE deoarce se
l.!:1piedicasa fie ea insas,i. Ii?i blocheaza propriul Eu sunt
Face prea multe manevre pentnJ. a fi ceea ce 'lor ceila1tisau
traiei?teprea mult in umbra persoanelor pe care Ie iube~te,

o plus, a.rn rems.:rC2.tca dependencul este cel care se
imboInavei?te cel lTal adesea de BOLl RA.RE, numite
INCURABILE,Va rearnintesc ca atunci cand medicina califica
o boa.1aca fiind incuTQ:bild, ne anunta ca, in realitate, ~tiinta
inca nu a gi3.sitINcA un leac,
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i'C'U1c77iuno9ifatd de un
rela?iile noastre cu

cc 9i ace/ pC'.iinte, vor ji.

Bolile ~i indispozi~ile m,en~l(}nat,eme.i sus se pot manifesta ~i
in cazul persoanelor care au alt gen de rEini, dar sunt m1J.ltmai
frecvente in cazul celor care sufera de abandon.

Daca va recunoa~te~i in rana de abandon, va reamintesc ca
aceasta rana a fost activata de catl'e parintele de sex opus ~i
continua sa fie reactivata de catre orice alta persoana de sex
opus. Este deci absolut normal i?i u:cnall. S8. p1J.rtati pica acelui
pa,rill.te sau acelor persoane. Repet ceee. ce am scris deja in
majoritatea car~ilor mele:

Atata 'Limp eat eontinu6.rrl sd
pdrinte (emay daed fntr-un mod
toate ee1e/a/te persoo.ne de ace/a,,?! sex
dijicile.

In plus, va sugerez sa verificati daea acel p8.1'inte nu a trait
aceea~i rana in rela~ie cu parintele 11.11de sex opus, adica
pa.rintele lui, de acela~i sex ea ~i tine, A,:::e'iea~irani se repeta. din
generatie in genera~ie (ceea ce explica de asemell.ea, fenomenul
ereditatii), iar asta atata timp ~i atat cat roata karmei nu se va fi
oprit, prill. trairea relatiilor intr-o iubi:cs adeV8.1'at8..

Aminti'~i-va ca principal.a cauza. a. unei rani provine din
ineapaeitatea no astra de a ne ierta, esea ee ne faeem noua
in'1ine ~i eeea ee Ie faeem eeloria! ti, Ne este greu S8. ne iertam
deoarece, de obicei, niei maear nu ne darn seama ea ne purtlli-n
pica noua in'liI1e. Cu cat este mai impo::-tanta rana de abandon,
cu at8.t inseamna ca te abandonezl ::Tlej mult pe tine ins uti
(adica te la~i abandonat) sau ea ii aba.no.onezi pe altii, situatii
sau proiecte, ~ c""R~)S'I2'.Lti );::ee:;'J.C~ 21.\E; 28L©:B!l'lIT. zt©1

~~, n"r:e:m ~~, w@;t2GZ"tio Din. ,s.ce:::lsta cauza atragem LTl

jurul nastru persoa:ne care sEi.ne 8.:C'2.teceea ce Ie faceI'n altars.
sau noua In~in.e.

Un alt rrcijloc de a ne da searr12. 08. ne abandonam pe noi
in~ine sau Ii abandonam pe a1tii, este De fapt, trfum un
sentiment de ru~ine atunci cS.nd vrer.Clsa ne ascundem sau sa
m.ascam un com.porcam.ent pe care jJ reprqam eelorla!~[i,9i mai
ales nu vrem ca ei sa descopere ca noi 8.c':::lOn8.m18. fel C8. ei,

Deci, este foarte important '1i devine urgent sa reglam
situaj:ia ell no~tri, iar astfel vam ineeta sa reprodueem
acela~i gen de situatii. Chiar ~i cercet2ctorii din medieina ~i din
psihoiogie au eonstatat ~i au recunoscut perpe1:uarea anumitor
comportamente ~i boli din genera(ie in genera~ie, Au reounoscut
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ca exista familii de diabetici, de cardiaci, de cancero'li, de
aSUJ:1,aticiprecum ~i familii de violenti, ineestu0'li, aJeooliei ete.

Dad. recuno'lti la tine caracteristicile dependentului, chiar
daca nu crezi ca j:i-a atentia parintelui de se sex opus ,?iea,
din contra admij:i ea.ai primit multa. atentie, se poate intampla
urmatoml luc1'u: pe care ai primit-o poate nu
corespunclea celei pe ca::e 8.ifi vrut tu s-o prime~ti. Poate chiar
te-ai simtit SUfOC8.tdin cauza acelei aten'~iiprimite.

Va pot da un ey-:e:Tl.})J.l.l,eu fiul men eel mare, l£;. care ran8. de
abw1don a ramas Inscrisi§cie, corpullui de adult. eu toate astea,
acest copll a fost, dD.Ltreeei trei copii ai mei, eel care a prl<"11itcea
mai multa atent:ie din partes. mea, cand era mic, deoarece rlU
lucram atunci In afara bcuintei, stateam aeasa cu el. In schnb
erain prea severa.~i CD. el in situaj:ii, eare dupa parerea lui
nu justificau aceast8. atitl:ldine. Nu illasfu!lliber, supravegheam
tot ceea ce lacea deo2xece voiam. sa fac din e10 fiinj:8.perfecta,
conform notiunii meJ.e c:t~perlectiune. Azi am. i:'(l~eJ.esca nu era
deloc genu1 de atentie pe care ~i-ar fi dorit el sa 0 primeasca.
Prin urmare a trait ra:.1ace abfu"1don'Ii mi se pare normal faptul
ca mi-a purtat pica canci era mic. fmi dau seama acum ca
aceasta experient§. faces. parte din planul lui de viaj:8. ~i ca
trebuia sa in'felegem amJ.mite Iucruri impreuna. El avea nevoie
de 0 mam2l ea f[l.inepen.tru. a-~i incheia procesul de ier1'..arefaj:8.
de abandon, iar eu aveam nevoie de un fiu ca el pentru a ma
ajuta sa inchei anumi:e situatii cu tat8.1meu. 0 sa vorbese mai
pe lasg despre 8.8tain capi.tolul referitor 1atradare.

Legile spintuale spun ca, atata timp cat 0 perSOfu"1anu a
trait 0 experienj:8.in iubire, va trebui sa se l.l1toarcape pam ant
pen'cnl a retrai aceea~i experien'fEi. Revenim avand acelea~i
suflete, d8s cu mluri diferite. Toate acestea pentru a ne da 0
~ansa sa 1'ezolvamdefmit;v ceea ce nu am reu~it sa reglam in
viej:ilenoastre anteri08.re.

So. nu '",ita?-iCD" co.mc1:eri5i'icile§i comportamentele descrise fn
acest capitol sunl prezenle doar atunci c6r..d 0 persoana care
sufero. de a.ban.don decide 5a-9i poarte mo..sca de dependent,
crez6.nd cd astJe7 va euita sa tn5.iasca suJerinta abandonului. 111.

Juncpe de gravitateD. 91 inten,sitaiea durerii, acesta mo..sca poate fi
purtaiafocute des saufoarte rar,

Comportamente1e p1'oprii dependerd:u.lui sunt dictate de
frica de a nu. retrai rana de 8.bandon. Oricum te poj:irecunoa'?te
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in anumite comportamente "}inu in tot ceea ce a.rn scris. Este
aproape imposibil ca cineva sa se recunoascE', ill toate
comportamentele men~fionate. Fiecare rana are
comportamentele ~i atitudillile interioare corespunzatoare.
Aceste reluri de a gandi, de a sim'fi, de a vorbi, de a actiona,
legate de fiecare rana, indica deci 0 reactie 121. ceva ce s-a
inta.rnplat in viata. 0 persoa.YJ.aaflata in reactional nu este
centrata, nu "Osteea insa"}i~i nu poate fi rerici'i:".De aceea este
roarte important sa ~tim momentele in care suntem noi in'line ~i
cele in care suntem in reactional. F8,cine aceste lucruri devine
posibil sa, fii stEipanpe propria ta via'fE?,in lac sa te la"}icandus de
temerile tale.

Acest capitol i~i propune sa te 2Jute sa devii con"}tient de
rall.a de abe.neon. Daca te regase;;;ti ill descrierea ma'ltii de
dependent, in ultimuJ capitol vei gasi t03.te inrormajiile de CB-reei
nevoie pentru. a vL.7J.decaaceasta rana ~i a redeveni 'cu iDSUli,
rara sa mai crezi ca viata e plins. de absndon. DacEi nu te
regase~"din aceasta descriere, i~ sugerez sa vermci CD. eei care te
cunosc m8i bL'1epentru. a vedea dacs. sUnt de acord CLl. tine. p...m
mentionat deja ca se poate irltampla S8.avem doar 0 rana mica
de abandon. In acest caz, vei avea doar anumite caracteristici
ale ra.nii. Iti reamintesc ca po'p.sa te lrrcrezi msi intai in aspecrul
fizic, deoarece corpul f;.2icnu minte niciodata, spre deosebire de
noi care ne putem i..1l.~elacu u~urin;:a.

Daca vei recunoa~te aceasts. r<'L"'lala c2lteva ciic"ltre
persoanele din anturajul tau, nu trehlie sa incerci sa le
schimbi. Folose'lte m8i degraba ceea ce sol invatat pentrll a avea
mai multa compasiune pentrLl ceilaJ:\i, pen'crn a Ie in'~elegemai
bme comportamentul. Este de pre:terat sa citeascB. ei ln~i~i
aceasta carte daca i~i mi?illifesta""""ilD. mteres in acest sens,
decat sa. lncerci sa Ie explici continutul C;;, propriile tale cuvinte.
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C.f~UC8L{;~e:zz£.r(£.ci],e :f@ff'di~d.e }1~J1l\}, JDJCXrJ

i~),ctf.'?]2~2ei2. ?8UI2~~; int:ce un an si trei ani ZTh l'~1l~':t~~Sl.C~'1, "

1:1211:~;l~6l® ~®,,; Lipsa unei hrani afective sau a
tipujui de hrana darie.

l:iiZ:a3C::!'~ ; dependent

Lung, lipsit de tonus, plapand, pieioare
subtiri, spate eurbat, brate care par prea lungi ~i care
atarna de-a lungul cOb'puJui, pi5.rti ale corpului car~ atarna
sa-Llsunt moi.

w\ehi:l; mari, trif?ti, Privire care atrage.

1-'Y:0C;;8.gilil28';,:z~))absen·~;I; "singur", "nu mai suport", "Ma simt
inghitit", "nu mi se ccadrumul".

C82~,C:;'~eZ':victima, Lnional, nevoia de prezenta cuiva, de
atentie ;;;imai ales de sustinere. Dificultatea de a face sau de
a decide ceva singur. Cere sfaturi pe care nu Ie urmeaza
neaparat, Voee de Dificultatea in a aecepta un refuz.
Tristete, Plange u;;;or. Atrage mila, Intr-o zi e vesel, intr-o zi e
trist. Se agata fizic de ceilalti. Psihic. Vedeta. Cauta
independeD'~a. Ii place sexul.

C:ert ;1!~;;jl:;:r~J£lZCBt?!- 'J:~£::;ni21~singuratatea.

apetit bun, Bulimic. Ii plac alimentele moi.
Mananca ineet,

B:;:;).:Ul-;; dureri de spate, astm, bron;;;ite,
mlgrene, hipoglicemie, agorafobie, diabet, afectiuni ale
glandelor suprarenale, miopie, isterie, depresie, boli rare
care atrag ;;;imai m-Llltatentia asupra lui, boli incurabile.

57



58



©l2~Sl:?fudI~ pe ~~!I:'3 'l~::®'::n,I:1e ~0~lie
ne.~lt©'"0 22,12m,;;:"t ~L~z::,';>~:rJ:,~©T""I1:teS1j'~ii

sa 'ledem impreuna ce inseamna cuvantu1
"umilire": actiunea de a te simti umilit, sau de a insu1ta pe
altcine'la !ntr-un mod exces!v. Sinonime1e acestui cuvant sunt:
ofens a, ruqine, 'lexare, lezare. Aceasta rana incepe sa
fie simrita sau se activeaza 1a varsta intre un an qi trei ani.
Vorbesc despre activare, "trezire", deoarece va reamintesc ca
teoria mea se bezeaz§, pe ideea "'s, ml© Z1.EI~lt©:m

Sunetul care se 1ntoarce pentru a rezo1va aceasta ran2, va
atrage unu1 sau doi care il 'lor umili. Este 0 rana. 1egata
mai ales de lumea fizica, cea a lui a avea qi aface. Se aetiveaza
in momentul in care incep sa se dez-volte functiile corpu1ui
fizic, perioada. in car·e. un copil normal inva'~a sa manance
singur, sa fie curat, Sf'- 9.sculte qi sa inteleaga ceea ce ii spun
adultii etc.

Trezirea ranii se in momentul in case copilu1 simte
ca unuia dintre Ii este ru:,?inecu el sau li este teama ea
parintelui ii va fi cu e1dac3. este murdar, sau daca face
o prostie (mai ales ill ?ubhc sau in fata familiei), cand e prost
imbracat etc. Oricare ar fi siruatia care il face pe copil sa se
simta jignit, cOITparat, lezat sau sa-I fie ru:,?ine, in acel
moment rana se activeaza qi se amplifiea. De exemplu, un
bebe1u:,? oare se joaca cu caea in patut sau face 0 alta
prostioara dezgustatoare. Rana lui se aetiveaza cind 0 aude pe
mama 1uipovestind ta.taIui sau ce s-a intamplat, numindu-l pe
el, pe copil "porc mic". Chiar foarte mic fiind, bebeluqul poate
simti dezgustul parinti10r lui :,?ise poate SD.u·~iumilit '1iru~inat.

rmi amintese U:'1 caz anume, de cand avea.D1:,?aseani '1i
eram In internat la 0 ,?coala catohea. Toate fetitele dormea.rn
impreuna, intr-un dormitor mare, iar atunei cand una dintre
noi facea pipi in pat, maicutele 0 obhgau sa se phmbe a doua zi
prin clase, purtand ceaqaful patat in spate. Maieutele
credeau ca umilinCc-o"Jijignind-o asHel, nu se va mai repeta
incidentul. $tim eu ca se lntampla exaet invers. Acest gen
de umilire agraveaza situatia. Orice copll care are de vindecat 0
rana de umilire :,?icare 'Craie'1te0 astfel de experienta va vedea
cum rana lui se accentueaza.

De asemenea, la nive1ul sexualitatii exista un potential
impor'cant in activarea ranii de umilire. De exemplu, eand 0
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mama i~i surprinde baiete!ul masturbandu-se ~i exc1ama:
"Porc mic ce e~ti, nu ti-e ru~ine?". Copilu] se simte lezat,
ru~inat, iar mai tarziu va avea In viata sexuala.

Daca un copi! II surprinde pe unul dintre parin'~i gol ~i
simte ca acel parinte se simte stal'~enit ~j vrea sa se ascunda,
va Invata astfel ca trebuie sa-I fie ru~ine cu corpullui.

Aceasta rana poate fi traita pe diferite niveh.ui, in funqie
de ce anume s-a intamplat la varsta din.tre un a:o.~i trei ani.
Copilul se poate simti stanjenit daca 8.le senzatia ca este plea
mult controlE'ctde catre un parinte, d8.ca crede ca nu 8.re
libertate de a aqiona sau de a se mi9ca cum vrea el la nivelul
fizic. De exemplu, un parinte I,?iceartf, copilul care a ie9it sa se
joace in noroi~} cu hainuteJ.e curate, exact ina.inte de sosirea
invitatilor. Daca parin'~ii vor povesti lll.cidentul in fata
invitatilo;:, umili.rea copilului va fi i'jimal accentuata. lar acest
comportament poate sa-I faca pe copi.! S2, creada ca I,?i
dezgusta parintii. Atunci se va simti '"J')::1ilit~i ii va fi lTi'jine de
propriul comportament. In schimb, se l:.l.ta..mplas8. aud des
persoane care sufera de aceasta. rana, pO·Jestirld.toate lucrurile
interzise pe care Ie-au facut cand eraCI rn.ici sau adolescente.
Este ca 'Ii cum ar fi cautat mereu sicuatii pentru a retrai
umilirea.

Spre deosebire de celelalte patnJ. traite in relatie doar
cu unul dintre parinti, c18.rspecificat, S2.Ucu 0 persoarClacare a
jueat rolul acelui parinte, R'@Uffi d@ 12z,,:}j,'!'C,@ (';2'1:::;;; c;s~ ;;ii118'1;

ffi©l~~~ (b:~d~~, &,'1), ~u..ilZZB,gL~2.~ Pc&te fi trait.8. i:(1 relalia eu
tata! atunei cand aeesta exereita rolc:-J. eontroleaza, ii
arata copilului cum sa fie ClEat etc. De G.semenea, se peate ea
rana de umili.re sa fie legata de re1c:c'~is.co. mama In domeniul
sexualitatii ~i al curateniei ~i de res.lai.:is.cu tata, la nivelul
procesului de invatare, a aseultarii "ii a vorbirii. In acest eaz,
rana va trebui rezolvata in rela'~iileCLJ. 8.mbii parinj:i.

Copilul care sufera a ra:.<l.ade U112ilire va cre3. 0 masee.
de MASOCHIST. Masochismul eS'CE;comport8..c"TIentulunei
persoane ceare gasei'jte plaeere ~i chiar satisfaetie in suferintii.
Acea persoani'. eauta durerea 'Ii U1Jli.liI'e2:,de obicei intr-un mod
incon~tient. Face in a~a fel incih s2,-i rle rau, san sa se
pedepseasca inainte sa faca altcineva 8.cest lucru, Chiar daea
am subliniat faptul ea umilirea i'jiru,?inea se situeaza la nivelul
lui "a avea" ,?i "a face", se peate intampla ea c astfel de
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persoana. sa. faca tot sa. ajunga. "sa. fie" a'ja cum ar
dori cei1aIti sa. fie, dar de fapt, ceea ce face sau 11Uface el, ceea
ce are sau nu are va declan'ia rana de abandon. Am observat
de asemenea ca., a face "Ii a avea anumite lucruri, devine un
mijloc pentru a campen sa rana.

Incepand de aCCi.m,cand voi folosi cuvantul masochist, ma
vei referi la perseana celre sufera de umilire 'ji care poarta 0
masca de masoc71ist pe:ntru a evita suferinta ~i durerea
asociate umilirii.

o S8. repet ceea ce am subliniat in capitolele preeedente. 0
perseana. peate tra.i 0 e;;perient§:. de ruqine sau umilire rara oa
rana de u.milire sii fie activata. Pe de alta parte, 0 persoana
masochista poate 0 situs.tie de respingere ~i sa se simta
mai degraba umiEt§. decat respmsa. Este adevarat ca, cele
cinci tipuri de persoarle, in acest studil.l. de caractere, pot fi
stfuljenite, ru~inate cl2.ca sunt surprinse in flagrant atunci
cfu'l.d le fac celorlalfi c:c;act eeea ce le e teama lor sa tTaiasca. In
schimb, se pare ca. per:;oana care sufera de rana de umilire
este cea careia ii este :ru~ine eel mai des.

vrea sa precizez diferenta dintre ru~ine ~i culpabilitate.
Ne simtim vinovati a.tunci cand judecam ca fiind rau ceva ce
full facut sau nu am f'8.cut. Ne este ruqine atunci cand credem
CB.nu am fost coreeti in ceea ce am facut la un moment dat.
Contrariul ru~inii este mandria. Cand 0 persoa.'1a nu este
mfu'l.dra de sine insa'ji, ii este ruqine, se acuza qi are tendinta
de a se ascunde. Cineva poate sa se simta vinevat fara sa-i fie
ru.'jine, dar nu poate sa fie rU'iinat, fara sa se simta vinovat.

In descrie:-ea Ezica a ma'itii masochistului, dat fiind ca
acesta se crede murdar, lipsit de inima, "purceI" sau mai putin
decat ceilaltJ:, i'li va dezvolta un corp gras, de care Ii este
ru'line. Un corp greu, gras difera de un corp pEn de mU'lchi.
Un lndivid poate sa eantareasca 20 de kilograme peste
greutatea lui "normalsc" 'ii sa nu fie gras. Pare mai degraba 0
persoB.:oa. puternle2 .. l\Io.sochistul, este mare din cauza unui
sm-:elus de grasime, Cerpu.lui lui este rotund, }:Jare la fel de lat
cat este de lu:Gg. Lucru care se observ8. chiar qi din spate. In
timp ce 0 persoana puternica are un corp phn de mUqchi, mal
mult lung decat lat, lar va.zuta din spate, nu da impresla ea ar
fi grasa. Aceasta descriere se apEca. atat femellor cat qi
barba. \ilo1".
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Daca doar 0 parte a corpului este grasa sau rotunda,
burta, fesele sau sanii, de exemplu, acest lucru indica 0 rana
de umilire mai mica. Pot fi asociate de asemenea de masca
masochistului, urrnatoarele caracterisuci: talia scurta, gatul
gros 'ii bombat, tensiune in gat interior 9i in exte]~lor),in
maxilarii 'ii zona pelviana. Adesea are un rotund 8i ochii
larg deschi'ii 'ii inocenti ca cei ai unui copil. Este evident ca 0
persoana care are toate aceste caracteristici flzice sllfera de 0
rana destul de severa.

Am observat ca acesta rana. pare a fi cea mai greu de
recunoscut de catre cel care 0 peart§.. Eu personal am lucrat
cu sute de persoane mascoc!riste, mai ales cu femei avand 0
rana de umilire evidenta. Multe din'Te ele au avut nevoie de
aproape un an pentru a recuno8.9te C3. s-au simtit umilite sau
ca Ie-a fost rU'iine in armmite Daca recuno'iti
caracteristicile f1Zice ale rnasochistului in corpul tB.U Eli ai 0

dificultate in a-ti recunoa'ite rana. de umilire, sa. nu te
surprinda acest lucru 'ii sa-ti acorzi necesar pentru a 0
recunoa'ite. De fapt, una dintre ca,Tacteristicile masochisrrLlui
este 'ii faptul ca nu ii place sa se grabeasca. Pentru el este
chiar greu sa functioneze intr-un ritm rapid atunci c§.nd este
necesar 9i ii este rU'iine cand nu reu~e'?te sa fie la leI de re.pid
ca ceilalti, pre cum 'ii atunci cand merge mai incet. Trebuje sa
invete sa-~i acorde dreptul sa se mi~te cu. propria iu! viceza.

Este dificil sa recunoa'item masce. irw.soc}Ustwui la acele
persoane care reu'iesc sa-~i controleze bine greutatea. Daca te
numeri printre acele persoane care se ingra'ia repede 'ii se
rotunje'ite cand nu reu~e'ite sa-~i controleze alimentatia, se
poate sa ai aceasta rana de umilire, ds.r sa fie ascunsa pentru
moment. lar acea rigiditate care iti P(oc'iTIi,'cesa te controlezi este
explicata pe larg in capitolul 'iase al

Dat fiind faptul ca masochisrrd vrea sa para puternic ~i sa
nu mai fie controlat, devine foarte performant 'ii ia multe
responsabilitii'fi asupra lui. Tocmai de aceea i,?1creeaza un
spate puternic pentru a putea cara !TI'cJ.ltecu el. De exemplu, in
cazul unei doamne, care pentru a-i face pe plac sotu1ui ei
accepta ca soacra ei sa vina sa locu;asca la ea acasa. Dupa
scurt timp, soacra ei se imbolnave,?te, iar femeia se simte
obligata sa 0 ingrijeasca, Mascoclustul are talentul de a se
pIasa in situatii in care trebuie sa aiba gtija de 0 alta persoana,
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Astfel uita de sine din ce In ce mai multo lar cu cat 1,!1 asuma
mai multe responsabilitati, cu ataXia mai mult in greutate.

De fiecare data cancl masochistv.l vrea pare sa vrea sa faca
totul pentru ceilalti, el dorei?te, in realitate, sa-i?i creeze
constrangeri i?iobliga·~ii.In timpul cat se ocupa de ceilalti crede
ca acestora nu Ie va fi ru~ine cu eI, dar adeseori se simte umilit
din cauza faprului.ca abuzeaza de eJ..De a1tfe1,se simte rar
recunOSctlt pentru tot C(;e8.ce face. Am auzit mal multe feme!
m.o..sochiste spuna.nd cii s-ay. saturat sa fie servdoarele altora.
Se plang de acest de:, continua sa faci:l.Ia feI, deoarece
nu-;;;i da'L1 seama cii In realitate ele 19i creaza aceste
constrfu'1geri. b timp aJ.n auzit de mai multe ori
expI'!mexi de genul: treizeci de ani de munca serioasa,
am fost data afara ca. ·ur:.gunoir}

Acest gen de perS02\lle, care se considera devotate, nu se
s!mt cu adevarat reCL,noscute. In plus, este interesaJ.!t de
observat umilirea C'J:0I':..nsaintr-o astfel de expresie. 0
persoana care nu est" i?l.asochisttz ar fi spus: "Dupa treizeci de
ani de munca, am fost concediata.", lara sa foloseasca
cuv·§tntv.l "gun Oil' ,

Mo.soc,his1.1il nu realizeaza faptul ca ~cl\zJc© :]:@\!:m ©'~lTh\b?\I.2i

I~©g:2bQlTh"'~~~ ~furlffit£ lizffi ~;0]. ~

itJ.lTh"i11,f;o Se int8,mpla chiar ca, acest ge:.!de persoana
sa se asigure de faptul CEe restul familiei ~i prietenii 1}tiuclar ca
o anumita persoana nu peate face nimic fara ajutorul ei, iar
acest lucru II va face chi.s,r in fata persoanei pe care 0 ajuta.
Aceasta din urma se va simti atLmci foarte umilita.

Pentru masochist este foarte important sa Inreleaga ca nu
are nevoie sa ocupe atat de mult loc in viata celor apropiati. lar
el, din contra, nu da. seama ca ocupa prea mult loc,
deearece adeseori face acest lucru Intr-o maniera subtila. De
aceea corpullui fJZicoC'::c:pa atat de mult spa'~iu, El se ingra;;;a
1:11 functie de locul pe care crede ca trebuie s8.-1ocupe in viata
iui. Corpul, in aspectul 1:ireflecLaconvingeriie. Atunci cand
inasochistul va qti, in sinea lui, ca este special 9i important, nu
va mal trebui sa Ie dovedeasca acest lucru celorlalti.
Recunoscandu-se pe sine, corpullui nu va mai avea 0 nevoie
atat de mare sa ocupe mult spa·~iu.

l\!Io.sochistul pare foarte controlant, dar acest control este
motivat mai ales de teama de a nu-i fi ru~ine de apropiatii lui
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sau de el insu~i, Acest gen de control este diferit de cel despre
care voi vorbi in capitolul referitor la rana de u'adare De
exemplu, ma,ma de tipul masochist \'a controL3,intr-c maniera
abila inIati~a.rea ~i curatenia qi a partenerului ei, Este
acel gen de mama care vrea sa aiba foarte curati, inca de
cand sunt foarte mici, Daca nu reuseilte, ii va fi n1iline de ea
insa~i, in calitate de mama.

Dat filnd ca masocrdstul, barbat sau femeie, este adesea
fuzional cu propria lui mama, va face orice pentru ca acesteia
sa nu-i fie ru~ine cu el. Mama are un rol ilnportan'c in viata
masochistului, chiar daca intr-un mod inconiltiem ~i
involuntar, Mama este perceputa, in,cazullui, ca 0 povara greu
de purtat, lucru care-l motiveaza 0 data in plus sa-si formeze
un spate puternic. Acest rol important al marnei continua
uneori chiar ~i dupa moartea acesteia, Chiar daca ii este
ru~ine sa recunoasca, masochistul se ShT!,tede obicei eliberat
la moartea mamei lui, deoarece par:,a, atunci avea libenatea
ingradita. lnfluenta mamei se va atenua doar atunci cand ran a
de umilire va fi pe cale sa se vindece,

In alte cazun insa" unele persoane sUDt foarte fuzionale cu
mama ~i, 1.'1 loc sa se simta eliberate, atunci cand aceasta
moare, fac 0 cnza putemica de agcraiobie (descrisa la pagirla
48). Din nefencrre astfel de perS08,ne sunt tratate pentru
depresie, lar cum ins a nu sunt tratate pentru adevarata lor
boala, 'lor avea nevoie de foarte nn:clt tirnp pentru a-~i reveni.
Am explicat mal olar diferenta dintre depresie ~i agorafobie in
cartea mea CorpuZ ft! spune: iube!,?te-;e"

Masochistului ii este greu sa e:x:p':1ni1eadevaratele nevoi
~i ceea ce simte cu adevarat, deoarece inca de la 0 va.rsta foarte
midi., nu indraznefite sa vorbeasca des pre asta din teama de a
nu ii fi ru~ine sau de a face pe altcineva sa se simta jignit.
Panntil unui copil masochist ii spu:n frecvent acestuia ca ceea
ce se intampla in familia lor nu ii priv":'jt.epe cei din, afara ~i ca
nu trebuie sa vorbeasca des pre &St8.. Trebuie sa pastreze totul
pentru e1.Situatiile de care Ie este sau membrii familiei
cu care Ie este ru~ine trebuie sa fie secrete, De exemplu, nu se
vorbe~te despre un unchi aflat in inchisoare, des pre un
membru 21.1 familiei internat intr-un spital psihiatri.c..despre un
frate homosexual sau despre un csz de sinucidere din fami.lia
lor etc,
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La un moment dat, un barbat mi-a povestit cat de ru~ine
i-a fost cand a laco.t-o pe mama lo.i sa sufere deoarece, foarte
tanar fiind, i-a furat acesteia bani din portofel. Pentru el era
ina.ccepffibil sa 0 faca sa sufel'e pe mama lui, care suferea deja
dat flind ca se priva de muIte lo.cru.riin favoarea copiilor ei. Nu
vorbise pana atunci eO.nimeni despre asta. Daea ne imaginam
so.te de astfel de mici secrete bine pas trate , putem inte1ege de
ce acel ba.rbat so.ferea de afectiuni ale giHului ~i de probleme
cu vocea.

Alte persoane mi-au marturisit ru~inea pe care 0 simteau
cand i~i doreau ceva., in. copilarie, ato.nci canci 0 vedeau pe
mama lor cum se de lucruri esentiale pentru ea. Nu
indrazneau sa vorbeasc8. despre acele dorin'~e, in special cu
mama lor. In general, 7i.o..5ochistvJ ajunge la un punct in care
nici macar nu mai este in contact cu propriile lui dorinte,
deoarece risca sa c st1.perepe mama lui. Vrea ata:t de mult sa-i
faca pe plac mamei, ".'~.cat nu-,,?i accepta dec8.t acele dorinte

• ~ - '< •

care l-ar place a 1TI.arrlel J.Ul.
Masochisiul est", de obicei hipersensibil, iar cel Elai

maTUnt lucru poate sa··l atinga. In consecinta, face orice
pentru a l1lJ-i rani pe ceilaJ.\:i. Imediat ce cineva, :C1.ai ales eei pe
care ii iube~te, se simte nefericit, crede ca el este responsabi!.
Crede d, ar fi trebuit sau nu ar Ii trebuit sa spuna. sau sa fadi.
ceva. Nu intelege ca, fiind atat de mult legat de ceea ce sirnt
ceilalti, nu I'li mai ascultsc propriile sale nevoi. MasochisttJ.1 este
cel care, dintre toate cele cinci caractere, i~i asculta. cel mai
pu'~in nevoile, de,?iuneori este foarte con~tient de ceea ce vrea.
I<}iprovoaca suferintEt neascultandu-le, ceea ce contribuie la
alimentarea ranu de umilire <}ia ma.<}tiisale de masochist. Face
orice pentrtJ. a fi uti!. ?entru e1acest lucru este 0 illodalitate de
a-'li ascunde rana <}ide a se convinge ca nu sufer§. de umilire.

Aceasta este motivatia faptului ca masochistul este adesea
reCLmoscut pentru capacitatea lui de a-i face sa fad a pe
cei1alti, razand de el ins·l.11;ii.Este foarte expresiv atunci cand
poveste,?t::;ceva 'li gase'lte mijloace pentru a fa.ce povestirea
amuzanta. I'll aso.ma rolul de a-i face pe oameni sa rada. Este

.un mod incon<itient de a se umili. Astfel, nimeni nu va putea
ghici faptul ca tearna de 8.-i fi rw~ine este ascunsa poate in
spatele cuvintelor care provoaca rasu!.
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Cea mai mica critica faona la adres2. lui 11face sa se simta
umilit si neinsemnat. In plus este in a se devaloriza
pe sine. Se yede ca fiind mult maio mai important
decat este in realitate. Nu poate sa COnCeaDaca ceilalti il
considera 0 persoana speciala si

Am observat ca foloseste foarte des cuvantul "mle" sau
"pu.tin". Va spun de de exemplu:" Ai timp pentru mine?"
sau "micul rneu cap" sau "am 0 mica idee" sau " daar un pic".
Scrie mic, face pasii mici, ii plac masilile mici, casele mici,
obiectele mici etc. Daca te recunosti L1l. descrierea
masochistului OjinU eOjticon~tient de faptul cs. folosesti aceste
cuvinte, iti sugerez sa ii intrebi pe cel din jurul tau daca VOl'sa
te observe si sa te asculte a'lent. Ca.teodata suntem ultimii care
ne cunoas'lem cu adeva.ra'l.

Cand masochistul foloses'le cuv8.ntul gras, il foloseste mai
mult pentrL! a se umili. De exemplu, a'lunci cand se
murds.refite in timp ce ms.nancs. (ceea ce se in'lampls. des'l1..!lde
frecven'l), va spune sau va gandi des pre el insufii: "Ce porc
mare sunt!". Intr-o sera ma intalnisem cu a doamna de genul
masochistului. Era bine imbracata si indr§znise sa poarte cele
mai frumoase bijuterii ale ei. I-am facuL un compiiment pentru
tinuta ei, iar ea mi-a raspuns: ,,Am aerul unei bogatafie grase,
nu ti se pare?".

Persoana care sufera de umilire are adesea tendinta de a
se blama pentru orice fii chiar de a lua aspura sa vina
celorlal'~i. Un barbat masochist imi pCi;estea ca atunci cand
sotia lui se s1mte vinovata pentru ceva, el se lasS.ufior convins
ca este vi1')a lui. De exemplu, ccacs. ea ii da 0 lista de
cumparaturi de Iacut ~i uita sa noteze un produs care e
cumparat in mod freevent in casa. El se intoa.fce de la magazin
fara sa fi luat produsul respectiv. Sa Ii spune:"De ce nu te-ai
gandit so. 'iei~i asta? f?tiiJoane bine co.barn o~a ceva in fiecare
s6ptdmanal" El se simte vinovat si se acuzs. pentru faptul cs.
nu s-a gandit. Chiar daca ea ar fi spus: "am uitat so. notez pe
lista acel produs", el s-ar acuza in continuare pentru. faptul de
a nu se fi g§xldit la asta,

o sa va mai dau un exemplu referitor la 0 doamna care are
aceeasi atitudine. Sotul ei conduce '11pe drum stau de
vorba. El se uits. la ea pentru a-i rasplJ.nde '1i face 0 manevra
gre'1ita la volan, Atunci 0 acuzs. pe sO'~ialui pentru faptul de a-i
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fi distras atentia, In astfel de situatii ea crede ca trebuie sa-~i
ceara scuze, Verificand impreuna daca ceea ce spune el este
adevarat 'Ii daca e8. Iacea intentionat acel lucru, ea i~i va da
seama ca realitatea e cu totul alta, dar dat fiind faptul ca sotul
ei declara ca ea este vinovata, ea are tendinta sa-l creada.

Aceste exemple ilustreaza obiceiul pe care il are un
masochist de a-'li asuma responsabilitatea pentru ceva ce nu ii
apartine 'li de a se invinova'~i pen'Q'u acel lucru. A-~i asuma
vina ~i a-'li cere scuze, nu rezolva niciodata nimic, deoarece, de
fiecare data cand are loc 0 astfel de situatie, el se va invinovati
din nou .
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Masochistul se va simti adesea neputincios in fata celor pe
care li iube~te 'Ii care ii. sunt apropiati. Atunci cand este
invinovatit de ceva pe care 0 atrage irnpotriva luil,
ramane blocat, ne~tiind ce anume sa spuna pentru a se apara.
Se acuza. Poate sa sufe,'e mtr-affit incat sa pIece din locul
respectiv, Dupa aceea, mal ffirziu, va incerca sa se justifice, sa
explice in scopul de 2. impaca lucrurile. Considerandu-se
vinovat, crede ca este de aatoria lui sa remedieze sit'"latia. Nu
spun ca doecrmasochistul se simte vinovat. Fiecare dintre cinci
tipuri 'de caractere se simte vinovat din motive diferite.
MasocrusvA se poate umilit foarte u,?or, pare ca se
eschiveaza mai mult ~i se su:nte cu atat mai vinov2.t.

Un lucru foarte important pentru masochist este
libertatea. A fi liber insearnna pentru el sa nu aiba de dat
socoteala nima..'1ui,sa nu fie controlat de nimeni '1' sa faca ceea
ce vrea calld wea. Copil nind, 'Ynasocrristul nu s-a simtit liber,
mai ales ct). parintii lui. Ace~tia puteau, de exemplu, sa-l
impiedice sa aiba prietenii pe care ar fi vrut Sa-I aiba, sa iasa
cand voia el etc. sau s2.-i dea multe sarcini sau responsabilitati
de indeplinit in casa, ca de exemplu sa se ocupe de fratii mai
mici, Mec'ltioneztotu,?i ca, el insu1?ieste de obicei cel care i1?i
atribuie diverse obliga'~ii,maiodegraba decat ceilaj-~j.

Cand se respecta pe sine ~i simte ca nimeni nu vrea sa-I
puna be'~ein roate, devine entuziast, i1?itraie'?te viata din plin·.
nu mai are limite, In astfel de momente cade in excese, in
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"prea mu1t", in mai mu1te asapecte ale vietii lui. Iv1emancaprea
mu1t, cum para prea multa mancare, gate'ite pre a mu1t, face
prea multe lucruri, vrea pre a mult sa ajtJ.te, i se pare ca Ii este
prea bine, vorbe'ite prea multo C2i.ndadopta unul clintre aceste
comportamente, ii este rU'line de el 1nsu'ii, deoarece 5e simte
umilit de p:rivirile sau de remarcile celorlalti. De aceea 1i este
foarte frica sa ajunga 1n astfel de situ2c'(ii,sa simta ca nu mai
are limite, deoarece este convins cs.va f8.cebcruri de care ii va
fi rU'line, fie ca sunt in plan sexual sau social, referitor 1a
cumparaturi, la ie'liri in 1ume etc. lvIai mu1t, crede ca daca se
ocupa prea mult de propria lui persoana, nu va mai fi util
ce1orlalti. 1ar aceasta convingere reactiveaza umilirea traita in
copi1arie cand refuza sa-'li asume responsabilitafile ce10r1a1'(i.
Din aceasta cauza exista atat de mu.lta energie blocata in
corpul unui masochist. Daca ar reu.;;;isa fie liber 8.'la cum are
el nevoie, fara sa se simta vinovat sS:Ccsa-I fie ru'line, corpullui
s-ar subtia, deoarece ar elibera n:HJ.lt2',energie.

In consecinta, cea mai mare tea.c'TIaa masoci"istului este
Jl:[1bJ©?''"~t®81.Este convins ca nu ar ce sa faca daca ar fi liber.
Astfel incat, intr-un mod incon'itient, reu'le'lte S8. nu fie liber,
iar el este cel care decide acest lucru. erede ca Iacand singur
alegerile, nu va mai fi controlat de ceilalti, dar, adesea, deciziile
lui 1i aduc rezultatul opus: 'li mai multe constrangeri . .'1i
obligatii. Atunci cand vrea sa se ocupe de toti cei pe care ii
iubes;te, crede ca i'ii asigura libertates., deoarece el este eel care
controleaza, dar, in reali.tate se ingra.de~te singur. 0 sa dau
cateva exemple in acest sens:

Un domn crede ca este liber sa sibs,.cate partenere vrea el 'ii
i'li creeaza 0 multime de probleme in legatu.fa cu felul in
care i'li administfeaza timpul pe:C1t'lJ.a feu'li sa Ie vada pe
toate 'ii sa se asigure ca nid une. dintre ele nu Oltiede
existeD't.acelorlalte.

D Un dornn se simte prizonier e,casa cu 0 so'\.ie care 11

controleaza. Pentru a scapa de 2,ceasta situatie are incii
doua sau trei slujbe in plus. Se crede Eber, ciar, in realitate,
nu mai are timp liber pentru a se delecta i'?ipentru a sta
mai mult cu copiluL
o doamna locuie'lte singurs. pentru a fi libera, is;i
cumpara propria locuinta. Dar nu ma: are timp liber pentru
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ea, deoarece trebuie sa se descurce singura cu toate
responsabilitatile.

Ceea. ce face un masochist pentru a se elibera pe un
anumit plan, j] va ingradi pe alte planuri. Mai mult, ereeaza. 0
mul'~ic"Tlede situatii in via'~a cotidiana care 11obliga sa faea
anumite lucruri ce nu ras)jund propriilor lui nevoi.

o alta caracteristica a masochistului este aceea de a se
pedepsi pe ei insu~i, crez8.:CJ.dea astfelil pedepse~te pe celaJalt.
o doamne, imi povestec" ca. se certa des cu sotu1 ei deoarece
acesta ie~ea cu prietenii iui ~i nu petrecea destul timp
h"Tl.preunaCD. ea. In timpt:-Jacelor certuri, ea li spunea: " Daca
nu e§ti pot! sa Ncunci el i~i lua haina ~i pleca,
iar ea ramfulea din not: sLr'gllra. Crezand ca 11pedepse~te, de
fapt se pedepsea pe ea inss.~i, rii..rnanand singura" in timp ce
so'[.Ulera. fericit ca putea sa, iasa. Este 0 modalitate foarte buna
de a-'~ialimenta partea ifiD,sochista.

Masochistul are de 2.semenea talentul de a se pedepsi pe el
Insu"li inainte ea aJtcinevc.sa 0 faea. Este ca ~i cum ar vrea S3,
~i dea el prima lovitura qi sa se pregateasca astfel pentru ca
loviturile ceJ.uilalt sa-I faCE:'mai putin rau, Aceasta situatie
survine mai aJes atunci cfu'1dii este rU'iine de ceva sau ii este
teama sa nl..1fie jenat in fa~a cel'iJ.ilalt.Are 0 dificultate atat de
mare In a-'ii face pe plac incat, atunci cand se simte bne intr-o
anumita activitate, se 2.ClJzi", de obicei ca profita prea mult de
acea stare. Masochistu/ face cot posibilul pentru a nu fi judecat
ca fiind un profitor. Cu cs.t se acuza mai mult de 8.fi asHel, cu
atat va profita mai mulL corpullui, adica va cre'1te in greutate.

o tanara mama mi~9.spus intr-o zi: ,,1Vfr.-wn dat seama cd
aet!onez fn a§a feZ fneb:!; sa nu am iimp pentru a ma delecta §i so.
nu fac cu p/aeere ceea ee fo.c." A adaugat ca, seara, cand sotul
ei '1icopiii se 1.J.ltala televizor, uneori se opre'ite 'ii ea sa se uite
eu ei. cana. 0 atrage emisiunea pe care 0 vad, ramane in
picioare sa 0 urmareasca. Nici macar nu are timp sa se a'1eze
deoarece, dupa parerea ar lenevi. Deci, nu ar mai fi 0 mama
buna. Simtul dat01'iei este un lucru foarte import8,nt pentru 0
persoana masochista.

l1/fas0cl-ustu 1 se reg§,se~te frecvent in postura de
intermediar intre doua persoane. Senre~te drept tampon intTe
acestea, lucru care I1 determina sa-'ii laureasea un strat
protector solid. Face in aEjafel ineat sa fie avocat in astfel de
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situatii. De exemplu, 0 mama. mo.sochisto. va interveni intre
tata sau profesor qi copii, in loc sa-i invej:e pe aceqtia sa-qi
asume responsabilitatile. La servici,. illCisochistul iqi alege 0
functie in care sa fie obligat sa intervina pentru a remedia totul
astfel incat toata lumea sa fie mulpJ.mita. Daca nu. este aqa, se
va acuza de faptul de a nu fi facut nimic qi i-a.1 fi ruqine
deoarece se crede responsabil de fericirea celorlalti.

Aceste aspecte se pot vedea pe corpullui cand aduna prea
multe pe spate "1ipe umen. Ajunge sa aiba. duren de spate sau
umeni din ce in ce mai aplecaj:i. De asemenea, dupa aspectul
corpului se poate vedea momentul in care un mo.sochist nu
mai poate acumula anumite greutaj:i. Ai senzaj:ia ce. pielea Ii
este intinsa la ma'\:im, cs. nu mai incape in ea, ca este strans 1.11

propriul sa:u,corp. in astfel de mOlnente se l.mbraca cu haine
foarte stramte. ~i ai impresia ca, dad'. va respira mai putemic,
hainele se vor rupe. Daca ai observat ca ti se intampla. aqa
ceva, atunci corpul tau incearca, sa-j:i comunice ca este
momentul de a te ocupa de rana t2, de umilire, deoarece nu
mai poti sa cari mai mult.

Aparen'}a exterioara este un h..ecru important pentru
masocrrist, chiar daca am putea crede contrac-iul vazand felul
in care se imbraca unele persoane de acest gen. in sinea lor, Ie
plac rnult hainele frumoase qi vo, sa arate bine, dar cum cred
ca e de datoria lor sa sufere, nu permit acest lucru. Cand
un mo.sochist se irnbraca. cu heine foarte strarnte sau
decoltate, este un sernn ca rane. este foarte dureroasa.
irnbraCfu'1du-se astfel va sufen "1im8j. ccu.lt. Cand incepe sa-'1i
cumpere imbracarninte frurnoasa, de ce.Iitate, pe ms,sura '1ipe
gl.-lstullui, insearnna ca n,ma este pe cale sa se vindece.

Masocro!stul are talentul de atrage situatii sau
persoane care 11vor umili. Sa. luam ca,'cevaexemple:
o 0 femeie care iqi alege drept p2J:tener un barbat cu un

cornportament foarte deplasat )-n public, dups, ce a baut
multo

o 0 ferneie i'1i ia ca soj: un barb2Ltcare flirteaza tot timpul cu
alte femei, chiar in fata ei.

a Un domn care iqi alege 0 parter.er2c cu un comportament
vulgar, manifestat mai ales in fa-facolegilor lui de servici.

<) 0 doamna care iqi pateaza hainele, fie din cauza vaselor
murdare, fie din cauza unui flux men.strual prea abundent.
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Un domn sau 0 dOful1na care au darul de a-;:;i murdari
hainele cand iau mas& in public: Domnul faptul ea
scapa mi'mcare pe cra'lata, iar Doamna pe decolteu. Doamna
va spune ca saniiei cei mari 0 deranjeaza atunci eand
mananca. Nu vrea S8 'lada ca atrage situapi umilitoare
sau jenallte care 0 ajUi:a sa-:,?idescopere rana. Am auzit de
atatea ori doamne masochiste care splmeau in ti.mp ce luam
masa cu ele: lICeproasta sunt, iar m-am murdarit!". :;>ieu cat
se straduie mai mulL sa-:,?icurete pata, cu atat aeeasta va fi
mai vizibila.
Un domn care este concediat, iar eand sta la coada pentru a
gasi un a1t loc de munca, i se intampla frecvent sa
lntalneasea un fost sau pe cine'la eunoseut care i1'lad
s'cand la coada. A1.:u.nciva mcerca sa se ascunda.

D08.r cei care sufer!?, d.e rana de umilire traiesc in acest
mod anurnite situatii c1egenul celor descrise rnai sus. 0 alta
persoana, ar fi putut, 8.seea;:;isituatie, sa se simta res pins a,
aba:n.donata, tradata sau. sa traiasca acea situatie ca pe 0
nedreptate.
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Dezgustul este un sentiment trait adesea de Un masodJist.
8ste dezgu.stat de el insm:i. sau ii repugna ceilalti. Adesea i;:;i
creeaza sicua'(ii L'1 care va sirr-,'(idezgust, iar prima reactie va fi
sa respinga. ceea ce Ii repugna. Am Intalnit mai multe perSOfu"'le
mo.sochiste, barba'ci ;:;ifeme!, aveau 0 repulsie fa~a de parin'cii
lor: 0 ms.ma neglijenta, prea grasa, vu1gara, un tata alcoolic
care fumeaza tot miroase unit sau care iese eu
partenere ciudate sau eu alte femei. Chiar copii fiind, asHel de
persoane nu voiau sa invice alp 1a ei acasa, lucru care Ie
diminua ,,!anse1ede avea la fe1 de mu1~ciprieteni ca ;:;iceila1ti
copn.

Pentru a arata cat de mari sunt dificu1tatile masochistu/ui
de a ascuita care sunt proprii1e lui nevoi, se intarnpla foarte
des sa 11vedern Iacand pentru ceea ce nu face pentru el
insu,,!i. 0 sa dau cateva exemp1e in acest sens:
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Un domn 11 va ajuta pe fiul S8.U sa-;;;i zugraveasca
apartamentul, in timp ce nu reu",e;;;tesa aiba timp pentru a
face acest lucru in propriullui apartament.
o doamnii va pregab cas a peZltru invitatii sai, dar cand este
singura, nu face acest lucru, chiar daca prefera 0 casa
curata, CD. lucru.rile in ordine. Nu se considera suficient de
importantii. pentru a face asta.
o doamna. care prefera sa fie ar-anjata, se va imbraca bine
doar pentru ceilalti, cand e singura, se iIbraca in
"zdrente1e" ei de casa. Daca vine cineva in vizita, pe
nea~teptate, II va fi rU'jine sa fie V2czutaastfel ~i va vrea sa
se ascunda.
ea !Ii in cazul celorlalte rani, fiinta umana face orice

pentru a nu fi con'lbenta de suferin~2.ei, deoarece ii este prea
teama sa simta durerea provocat8 de E~cearana. IVlo.sochistul
va face acest lucru incercand sa fie demn cu orice pret.
Folose"ite des expresiile 0. fi demn 'li a ji nedemn. Se considera
adesea nedemn: de exemplu, nedem de a fi iubit sau de a fi
recunoscut. Indata ce se considera asHel, crede ci2,nu merita
sa fad. ce Ii place, ci mai degraba SEis\.J.fere.Toate 6.stea se
intampla, de obicei, intr-un mod inconilD.ent.

La nivelul sexualitatii, masochis,,-,Z 2Ie de obicei dificults.p.
din cauza rUf;!iniipe care 0 simte. Tinand cont de taate
tabuurile vehiculate in educatia se:-~u2..'!a.a copiilor, este normal
ca 0 perSOaIla careia i se face foarte uf;!or, S8. fie
influen'~at8.de no'~iunilede pikat, infamie, mizerie etc. legate de
sexualitate.

De exemplu, un copil care s;:; na'lte dintr-o mama
necasatorita. Daca acest copil este considerat copil din flori,
copilu.1rUli;inii,rana lui va fi activ8x2 foarte devreme, at§.t de
devreme de fapt, iIlcat va deveni 1.xn adult cu 0 rana. foarte
pronuntata, Indlc din momentul conceperij, va aves. 0 imagine
falsa despre actul sexual. ;;>tiuca, lr! prezent, sexualitatea este
un domeniu mult mai deschis d;:;cat inainte, dar sa nu va
lasati amagil:i de acest lucru.. Tot ma! ffiul'ti adolescenti sufera
de obezitate, ceea ce 1i impiedic8. pe unii dintre ei sa aiba 0
viaf§. sexual§, normala ~i plikuc2L. Aceasta rU'jine de
sexualitate, transmisa din gen;:;ratie in generatie va fi
solutionata doar atunci c§md rana de umilire va fi vindecata.
Am obse!vat, de-a lungul anilor, ca meJoritatea persoanelor
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care sufera de umilire fac parte din familii in care toti membri
au difieulta.ti in zona sexualitatii. A'iadar, nu inmmplator s-au
atras aceste suflete, in mod incon'ltient.

o tanara mo.sochista are tendinta de a-'li eontrola
sexualitatea, mai ales pentru a nu ii da mamei ei, care e de
obicei foarte eontrolanta referitor la acest subiect, motive sa-i
fie :CU'lh"'1eeu ea. Adolescenta aila de la mama ei ca sexul este
un lucru c1ezgustator ~i mE'jmrziu, va trebui sa faca 0 munca
Lrnportanta eLlea L'1.sa,,?ipentru a renunta la acea credinta. 0
mnara mi-a povestit e§:t de rU'line i-a fost, la v8.rsta de 14 ani,
cand s-a lasat sa.ruta:ta.de un baiat. A doua zi, la ~coala avea
h'Tlpresiaea toata lumea 0 privea 'li 'ltia ce mouse ea.

Cat de multe fete tinere nu s-au simtit umilite in
mom.entul aparitie! cid1,}lui menstrual 'li a ere"?terii sanilor!
Unele dintre ele ineear8. char sa aplatizeze sanii cand li se
pas prea man.

Adolescentul masochist se simte de asemenea controlat la
nivelul sexualita~ii.

Ii este foarte teama, de exemplu, sa fie surprins in timp ce
se masturbeaza. i~i va ectragesituatii umilitoare ~i jenante, cu
pann'pj lui ~i cu prietenii, legate de nivelul sexuaL

Umilirea este mai puternica, de obicei, in relatiile marna
fiica. Cu ca'c cineva erede mai mult ca sexul este ceva rU'linos
'li murdar, cu atat va o:i:ragemai mult situatii de hartuire
sexuala £?iabuzuri, in tirnpul copilariei 'li al adolescentei. Iar
acelei persoane ii va :fi at at de ru.~ine mcat nu va indrazni sa
vorbeasca ell nimeni des pre asta.

Mai multe femei tJ.e masochist mi-au povestit ca atunci
cand au gasit curajul de a Ie spune marnelor lor faptul ca au
fort hanuite sau au trait un incest, li s-a raspuns: "Este din
cauza ta, e!?tiprea sexy" sau "Cu siguro.nta ai fcicut ceva dat
jiindca ?i S-D. fn1~arm::)lata.;;cc ceua." Genul acesta de reactii din
panea unei marne, nu pot deeM sa amplifice sentirnentul de
umilire, de rW'iine 'li de cu.lpabilitate pe care 11traiesc. Cand 0
femeie creeaza 0 proteqie solida, sub forma unui surplus de
greutate, in jurul qoldurilor, al feselor, sau a pantecelui adica
in jurul zcnei sexuale a corpului, putem sa presupunem ca are
o teama legata de sexuaJjtate, cauzata de abuzurile traite.

Nu este surprinzator faptul de a vedea atat de multi
adolescenti care, in momentul in care incep SEt se manifeste
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pregnant dorinte1e sexuale, se ingra'1a, Acesta devine pentru ei
un mijloc pentru a nu fi atragatori, pentru a nu fi h2~r'~'uj1:i'1i,in
mod incon'1tient, pentru a se priva de placerea sexuala, Foarte
multe femei mi-au spus;" dacd a9 fi acTe!'un corp p...mws, suplu,
a~ fifost prea sexy i?i, poate, mi-ai?oft fn9e1at sotuP sau ))dacd m
al? fmbrdca mai sexy, sotul meu ar fi gelos", Am observat ca
majoritatea persoanelor grase, barbafi sau femei, sunt foarte
ser>..2uale,Dat fiind ca nu cred ca merita sa simta placerea, vor
face in a~a felincat sa se priveze de ee, '1i1anivel sexual.

Deci, este posibil ca persoana care sufera de umilire sa
aiba fantasme, de'1i nu va indrazni niciodata sa vorbeasca,
despre asta, deoarece crede ca este un subiect jenant,
Persoanele masochiste nu sunt doar senzuale, ci '1isexu"Je, Ar
face dragoste des daca ar fi capabile sa fie ele insele, daca ar
avea timp sa,-~i recunoasca adevaIatele nevoi in domeniul
sexualitatii (precum ~i in alte aspect(5), De mai multe ori am
auzit femei spunand ca atunci card i~i doresc sa faca
dragoste, nu indraznesc sa vorbeasca despre asta cu
partenerullor. In opinia lor este de neconceput sa 11deranjeze
pe celaJalt pentru propria lor placere.

Barbatul masochist, de asemenes" nu are in general viata
sexuala pe care ~i-ar dori-o, Fie este prea tirnid c2lnd e vorba
de sex, fie este obsedat '1icauta peste tot, Poate avea dificultati
legate de erec'~iesau chiar sa sufere deejaculare precoce,

Cand 0 persoa.D.a masochistd acorda dreptul de a-i
placea sexul ,?igase~te partenerul cu ee.re poate fi ea insa'1i, va
avea totu<li dificultati in a se abando'le, e·:;:mplet,Ii este ru'1ine
sa arate ce anume 1i place legat d,e sex '1i S8. expnme
placerea, prin. sunete, de exemplu, care sa arate cat de mult ii
place.

Confesiunea, ceruta de biserica, a consti'mit de asemenea
o sursa de ru;;;ine pentru cei care au fost obligati sa 0 practice,
inca de mici. Aceste persoane trebuiau si,,-se confeseze chiar ;;;i
legat de "ganc1urile ascl..lnse" , Este u~or sa ne imaginiim, mai
ales in c8.2ulunei tinere fete de tip masochist, cat de greu este
sa marturiseasca faptul de a ii. ficut dragoste inaintea
casatoriei. Persoanele cele mai credincioase se simteau
ru,?inate in lata lui Dumnezeu, decarece, pentn.I ele, a-I
dezamagi pe Dumnezeu era un lucru inacceptabil '1ili se parea
foarte umilitcr sa trebuiasca sa vorbeasca despre aeeste
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lucruri in fata unui preot. Aceasta umilire lasa 0 urma profund
impregnata care va aves. nevoie de multi ani de zile pentru a
disparea.

Procesul de a se dezvalm LTl fata unui nou partener
presupune un efort important pentru 0 persoana de genul
masochist. Le este tearr:B.sa nu Ie fie ru~ine cand VOl' fi priviti
de celala\t, de~i, in sinea lor, masochi~tii sunt cei carora Ie face
cea mai mare placere sa se plimbe goi prin casa, atunei eand
au dobandit acest Fund persoane senzuale, eu cat vor
considers. mai mult sexul ca fiind eeva "murde.r" eu atat pot
sa-~i doreasca mai :muli:S8. fie "murdare", in sexualitatea lor.
Acesta este un lucre),p02,te dillcD.de inteles pentru c,~icare nu
sunt de genul mo.sochist, dar persoanele de acest gen inteleg
foeste bine. Este acela<ji lucru pentru toate tipurile de rani.
Putem sa intelegem :mai bine atunci cand traim experienta
acelei rani.

Ca urmare a ce58.ce am mentionat in acest capitol, este de
la sine inteles ca. ra.rl9.de umilire ne afecteaza. maniera de a
comunica. Temerile mc.sochistului care 11 impiedica sa
comunice clar ~i sa-'li exprime cererile sunt: teama de a-I rani
pe celalalt, de a fi considerat egoist daca i,?idezvaluie temerile,
de a fi Injosit sau umilit, team a ca celaJalt sa.-l faca. sa se simta
un nimic, de a-~i spune sau de a simti ca. este nedemn. Daca
va recunoa~te'~i !i1 aces'c;:;temeri, este 0 modalitate bun§. de a
descoperi ca.nu sunte<~ivoi in~iva ~i ca ran a de umilire este cea
care preia controlul.

IvIen<~ionezmai jos cateva dintre afectiunile 'Ii bahle pe care
Ie poate avea un masochist:
o Durer'Je de SPATE ,?isenzatiile de greutate pe UIvIERIsunt

foarte frecvente, deoarece ia multe raspunderi asupra Iui.
Durerea de spate se datoreaza mai ales senti..-nentului ca Ii
lipse'?te libertatea. Parte a de jos a spatelui este afectata
cand se leaga. d,=lucrurile materiale, iar partea superioara
este legata de plfu"1ulafectiv.

o Poate sufer! de PROBLEIvIERESPIRATORIIatunci cand se
lasa sufocat de problemele celorlalti.

o Problemele la PICIOARE, precum VARICE, ENTORSE ~i
FRACTURIsunt frecvente. Din cauza temerii sale de a nu
mai fi capabil sa. se mi~te, ajunge sa-~i atraga probleme
fizice care 11 impiedica sa se mi~te.
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sunt alte
nu spune
ce vrea sa

In. si;Jerinta) se intampla
.sa se supuna mai

c Se intampla des sa sufere de FICl\T, deoarece este genu I
care "se amara'lte" mult pentru ceilal~[i,
Durerile de GAT, ANGINA 'li LARINGITELE
probleme ale masochistului, deoarece se re',ine,
mult din ce ar vrea sa spuna i?l mai ales ceea
ceara,

o Cu cat Ii este mai dificil sa-'li con'ltientizeze propriile nevoi
',ii sa-~i exprime cererile, cu atat are mal multe s;anse de a
avea probleme cu GLANDATIROID,f"

o In plus, faptul de a nu 'lti sa-'li esculte nevoile provoaca
adesea URT1CARIE, lVIANCARIlVIIi\LEP1ELII, Se s;tie ca
expresia "mB..mananca.:' iilseamna "al-n0 mare pofta sa",,")
dar masochistul nu I:}ipermite, deoarece ar fi rus;inos sa
vrea prea mult sa-:}iimplineasca plac:erile,
o alta problema flZica pe care am observat-o la persoanele
masochis1e este functionarea proasta a pancreasului, lucru
care atrage HIPOGLICEM1E ~i DIABET, Aceste boli se
manifesta la acele persoa:n,ecare au 0 dificultate in a-'li trai
placerile, sau la cele care fac 8,cest lucru, dar se sl..mt
vinovate san sunt umilite,

o Masochistui este de asemenea predispus la PROBLEME
CARDIACE,deoarece nu se iube~te destul de mult, Nu se
considera suficient de important pe'ctru a face ce Ii place,
1nima are 0 legatura directa cu capacitatea de 0<, savura
placerue, cu bucuria de a trai,

D Mal mult, datorita credintei sale
des sa vedem un masochist

multor 1NTERVENTIICH1RURGICALE,
Precizez ca toate bolile mentionate mai sus Sl.mt explicace

in detaliu in carte a mea Cc;wJPi;7jjt ~J;-D\u ~'~:icil?W;;

Daca va descoperiti una sau mal multe dintre aceste
afectiuni flZice,acest lucru indica faptul ca ey,ista 'lanse reale ca
ele sa fie cauzate de comportamentul corespunzator ma'ltil de
masochis1. Aceste boli se pot manifesta ;:;i13. persoane care au
alte tipuri de rani, dar se pare ca sunt mult mai frecvente la
persoanele care surera de rana de umilire,

in ceea ce prive:}tealimentatia, masochis1ul este adesea un
om al extremelor. Fie infuleca mult eu mare pofta, fie ia doar
paTtii miei, pentru a se convinge pe el insuqi ca de fapt nu
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mananca mult, oentru a nU-l f1 ru~ine, lVIanEmcamai multe
portii mici, ceea ce panS. 121. urma constituie 0 cantitate mare de
ahmente. Are momente de bulimie cand se hrane~te pe
ascuns ..fara sa-~i dea sea,ma exact ce mananca. De exemplu, e
genu! care poate m§,nca in picioare in bucatarie. Astfe! are
impresia ca nu a mancac a~a de mult cat ar fi mancat daca s
ar fi a~ezat la masa, Ii plac alimentele cu grasime multa.

De obicei, se simte roane vinovat S;i ii este rU'line sa
manance in rata cuiva, m,ai ales cand e vorba de alimente care
ingra'la, de exemplu, c:iocolata. 0 doamna care a participat la
un stagiu, mi-a povestit ca 8.tunci cand face cumparaturi la
alimentara ~i ajunge Ip. casa, pentru a plati, se uita la toate
"prajituri!e" din cos;ul ei Eliii este rU'line gandindu-se ce anume
'lor crede persoanele el1:.1jur des pre ea. Este convinsa ca 0
considera ,,0purcica ITlare".

Fapml de a coede ca, man§,nca prea mult, nu il ajuta pe
mo.sochist sa-~i conttoleze greutatea. ~tim foarte bine ca ni se
intampla mereu cees, ce credem. Cu cat cineva se gande'lte qi
se simte vinovata :r:enL-u ca a mancat prea rnult, cu atat,
mincarea ingurgitata. 0 va ingra'la mai multo Daca cineva
absoarbe multe alimente ,?inu se ingraqa, inseamna ca nu are
aceeaqi atitudine irl'terloar§" aceeaE)i convingere. Oamenii de
'ltiinfii. 'lor spune ca cele doua persoane au un metabolism
diferit. Este adevarat ca, oarnenii pot avea un metabolism sau
un sisteffi endocrin care Ie poate afecta corpul flZic,dar,
eu r8JI1an 121. convingerea ca sistemul credintelor este cel care
determina tipul de metabolism, de sistem endocrin sau de
sistem digestiv a1unei persoarle qi nu invers,

DL."1 nefericire, /iW.Sochistu1 se recompenseaza prin
mancare. Este modul lui de a se gratifica. Atunci cand va
incepe S8,faca acest lucru prin alte mij10ace,va simti mai putin
nevoia de a se recompensa prin alimente. Nu trebuie sa-'li
poarte pica pentru acest comportament, deoarece cu siguranta
acest lucru 1-a salvat pana acum, I-a ajutat sa continue sa
traiasca,

ConfoDn staticticilor, 98% dintre oamenii care tin cura de
s1abire repun greutatea pierduta ~i chiar pu\'in in plus, in
momentul in care reincep sa manance normal. Ati remarcat
faptul ca, cei care vor sa s1abeasca spun, majoritatea, ca 'lor sa
piarda kilogrfulle sau ca tocmai au pierdut kilograme.

77



Am observat ca, dupa cure de slabire repetate, persoanele
care au pierdut ili au repus din greutate [oarte des, au 0
dificultate dix1 ce in ce mai mare in a pierde din nou
kilogramele in plus I?iIe este tot mai u'l0r sa Ie repuna la loc pe
cele pierdute. Este ca ili cum corpul llzic este obosit de munca
depusa. Este mult mai indicat sa accepri acea extragreutate 'li
sa lucrezi pe rana de umilire, a'la cum este menrionat in
ultimul capitol al carrii.

Pentru a deveni mai con~tient de ran a sa de unmilire,
masochistul trebuie sa recunoasca iX1ce o8.sura i-a fost rU'line
de el insu~i sau de alte persoane 8,i cat de rus,ine Ie-a fast
altora cu e1. Mai mult, trebuie sa devina conl?tient de
nenumaratele ori in care se autoumi.le~te, adica atunci cand se
injoses,te ~i se simte nedemn. Iar cum este adesea un om al
extremelor, incepe, de obicei, prin a nu vedea nici 0 situs.tie
jenanta, pentru ca apoi sa recunoasca fClartemulte. Cand se
intampla acest lucru, prima lui reactie consta in a avea un ::joc
in fata acestor situatii de jena ~i de umilire, iar apoi izbucnes,te
in ras. Este inceputul procesului de vindecare. Un alt mijloc de
a deveni cons,tient de acest lucru c01~.stain a con~tientiza daca
este genu! de persoana care vrea adese8. sa preia asupra lui
responsabilita';,ile sau a'!gajamentele altora.

Daca va regasiri in descrierea ra.nii de umilire, retineti ca
munca va trebui Iacuta la nivelul sufletuIui, adica pentru a va
elibera de acea ra.na. Daca munca se \18. face doar la nivelul
fizic, controlandu-va mereu pentru a :(mva ingraila sau pentru
a nu slabi, nu veti fi in acord cu plantIl vostm de via'~a1/iva
trebui sa va rer{lcarnati intr-un corp I).ere,; poate ,?i mai gras.
Dat fiind ca a'ii ajuX'lSpana aid, este mai intelept sa face'p:ceea
ce va va elibera sufletu1.

Este important sa va dati seama cll. ~i mama sau tatal
VQstru traie~te 0 rana de umilire, in relatie cu parintele de
acela,?i sex ca ~i voi. Simtind compasiune pentru paxintele care
sufera de aceasta rana, iti va fi apoi mai w~or sa simti
compasiune s,ipentru tine.

Sa ne ream,intim ca principala cauzsi a unei rani provine
din incapacitatea de a ne ierta pentru ceea ce ne facem Doua
infline sau ceea ce ii facem pe al';,iisa su.rere. Ne este greu sa De
iertam pe noi, deoarece, de obicei, suntem incoi1qtienti ca avem
resentimente fata de noi in,?ine eu cil,t este mai importanta
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rana de umilire, cu atat te umile9ti IIlai mult pe tine,
injosindu-te sau compar§,ndu-te cu ceilalti sau vei umili alte
persoane fiindu-ti ru9ine de ei sau vrand sa faci prea IIlult
pentru ei. ):'e: Z'(f;'i0,:©i~£:Zt ,:~c;,kDZ'I~?.l::;i ce:ea iCe: l"aiCe:liia :m.©i ~i
l'tliJl 'i/Ke!l1IT. ssEl 'J!Bdc!l',L De aceea atragem in jurul nostru
persoane care ne arata ce Ie facem celorlalti 9i ce ne facem
noua l!1E,\111e.

Am subliniat mai devreme ca masca masochistu/ui pare a
fi cea mai greu de recunoscu t sau de admis. Daca vii.
recunoasteti in caracteristicile flZi.ceale acestei masti si in al
celorlalte nu, va propun sa citi~iacest capitol de mai multe ori
in urmatoarele luni. Treptat vor reapiirea situatiile in care ai
trait ura sau umilire. Este important sa i'~i acorzi timpul
necesar de a recunoa.~te [lCeasta rana in tine.

RC9Ci?vdi?RZ(£$r:r; rt:e»1?ll£G~@n@L;'ii'ili~f/!l.1Y;;~(" ~fl

C@fI'@C~ZrEt7)'£i1clXg ?U'?2?l'.'0e;::!'2~~if"ll. @,C(3$1r; !2!lJl.f1..t JP'l'e'E@!?'~te

ci'l!l~Vf.:~ 'i!1WL£c;rEL ej]/E 'ftffWL$f!J;:r;h~srrJ: t::'i?,-:g:8rfftnd ©~

(~yhiz £;:,~ ;~:?~~b;r>tOlZlOlsci~U~Z'l?\2(QL j1.!lif11e:pr({;) @ie

l?\dtfd:i 5P'1c:Ze {rr2~:'(E;&m'2e.rD2~ du'ltE'ffit cazCC3eE2t.1.3Z y~~@
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Comportamentele proprii masochistului sunt dictate de
teama de a retrai rana de umilire. Este posibil sa va
recunoa9teti in anurr;.ite comportamente si nu 1.11. tot ceea ce
a1'11scris. Este aproape imposibil ca cineva sa se identifice.in
toate comportamentele pe care Ie-am mentionat. Toate ranile
des crise in aceasta carte au fiecare 11" parte, comportamentele
9i atitudinile interioEJ-Terespective. Aceste moduri de a gandi,
de a sim';i, de a voC'bi,de a actiona, legate de fiecare rana
indica 0 reactie fa'~a de ceea ce se intampl2l in viaj:a. 0
perso8..'1a aflata in reac:cional nu este ea insasi, nu este
centrata 91nu se pOB.tesimti feri.cita. De aceea este ata.t de util
sa con'itientizam momentele in care suntem noi in~ine si cele
in care suntem in reac1:ional. Facand toate aces tea, veti putea
cleveni stapani pe via~a voastra, in loc sa va lasa'~icontrolati de
temeri,

Acest capitol 1'11propune sa va ajute sa deveniti con'itienti
de rana de umilire. Dacs va recunoa9teti in descrierea acestei
rani, ultimul capitol contine toate informa'riile de care aveti
nevoie pentru a vindecs. acea rana si a redeveni voi in'iiva, fara
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sa mai credeti ca viara este plina de umilire, Daca nu va
recunoaf?teri in aceasta descriere, va sugerez sa verificati cu cei
care va cunosc bine, daca '1i ei Sl,Jnt de acord eu voi, Am
mentionat deja faptul ca putem sa avem doar 0 rana mica de
umilire. In acest caz veti avea dear anumite caraeteristici. Va
reamintesc ca este important sa aveti lncredere mai intai in
aspectul fizic, deoarece corpul fizic nu rninte niciodata, spre
deosebire de noi care putem sa ne ini'ielam cu Uf?Urinta.

Daca recunoa'iteti aceasta rana. la cineva din anturajul
vostru, nu trebuie sa incereati S8,-! schimbati. Folesi]:i mai
degraba ceea ce lnvatati din aeeasta carte, pentru a avea mal
multa compasiune pentru cella!ti, pentnl a Ie intelege mal bine
comportamentele reactive. Este de preferat sa citeasca ei
singuri aceasta carte, daca sunt interesati in acest sens, decat
sale explica'fi continutul cartii cu propriile voastre cuvinte.

A(C~aW~~CE;8 2."~[\.il~ intre un 8.5.-: 81 '[rei wi in relat1a cu- ,,- -, •.• J-

parintele care s-a ocupat de dezvo!tarea lvj fiz!.ca, de obieei
mama. A te simti umilit din cauza controlului acelui parinte

Pv\r~~",~: masochist

CI:QJlfiQiCM: gras, rotunjit, mic de s::E,tl;,ra,gat gros i'iibombat,
tensiuni in zona gatului, a maxilecrelor 'Ii cea pelviana. Fata
rotunda, deschisa.

O",1m.1i,: mari, rotunzi, deschif?i, inoeenti

C~2cf~6E: ii este adesea ru'iine de el LDSUi'ii~i de ceilalj:i,
sau Ii este teama ca celorlalti sa nu Ie fie rur;:ine cu el. Nu ii
place sa mearga repede, I'ii cunoai'ite nevoile, dar nu Ie asculta.
Aduna multe greutati in spate, Controleaz8. pentru a evita
rU'iinea. Se erede murdar, lipsit de 2unet, sau fiind mai putin
deeM eeilal~i, Fuzional. Face in a,!a fel incat sa nu fie libel',
deoareee "a fi liber"inseamna "nelimitat", Daca nu are limite, ii
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este teama de exees,e, Lioaca wlul mamei. Hipersensibil. Se
pedepse~te pe sine creza.i:J,dca astfel 11 va pedepsi pe eele.lalt.
Vrea sa fie demn. Ii este ru'line, la nivelul sexualitatii, dar este
seiD.2L\al<)inu asculte. nevoile sexuale. Compenseaza !Ii se
recclrrlp'''l1,S€~a;oa.pe sin,e ;:Jrinn1ancare.

~Qc, Belli m®Jt~ ~{'~©ili:libertatea

£7;Jlilii'iffi':'l~';!];(D~fu:1: Ii 2.1hnentelegrase, grele, cioeolata. Este
bu1.imic ~c~umananc§ In mie! ~i multe. Ii este ru~ine sa
cun.0.pere ~,!3"Usa Lnan~nce ~prBjirurele/'.

§@M

entorse,

de spate, umen, gat, angina,
,SC:ID:'9Jtolii,probleme 113. picioare, van,ee,

boll c\.;o ficat, probleme eu glands.
probleme eu inirnec.
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Putem trada pe cineva, sau putem fi tradati de catre
cineva, in mai multe feluri. Conform dictionarului, a trada
inseamna a fnceta sa mai fii fidel fata de cineva, de 0 cauza, a
abandona sau a da fn vileag pe cineva. Termen ul cel mai
important legat de tradare este fidelitate, antonimul cuvantului
tradare. A fi fidel, inseamna a-ti respecta angajamente1e, a fi
loial ~i devotat. Putem sa avem incredere intr-o persoana
fidela. Atunci cand increderea este distrusa, putem sa suferim
de tradare.

Aceasta rana este activata la varsta intre doi ~i patru ani,
in momentul in care energia sexuala se dezvolta, angrenand
astfel complexul lui Oedip. Aceasta rana este traita in
re1atie cu parintele de sex opus. Sufletul care dore~te sa
vindece aceasta rana i~i va atrage un parinte cu care va avea 0
legatura afectiva putemica ~i 0 atracpe mutuala foarte mare,
deci un putemic complex allui Oedip.

o sa subliniez cateva explicatii pentru cei care doresc sa
aile mai multe lucruri des pre aceasta teorie a complexului lui
Oedip, creata de psihanalistul SIGMUND FREUD. Conform
acestei teorii, toti traim acest complex, dar la nive1uri diferite.
Fiecare copil, mai ales intre doi ~i ~ase ani, devine indragostit
de parintele de sex opus sau de persoana care joaca acel rol,
deoarece se afla la varsta la care se i dezvolta energia sexuala.
incepand de atunci, copilul devine con~tient de forta lui de
viatii, forta sexuala, sau cea care reprezinta capacitatea lui de
a crea.

Este normal ca, inca de la na~tere, copilul sa fuzioneze cu
mama lui ~i sa aiba 0 mare nevoie de atentia ei ~i de ingrijirile
ei. Mama va continua totu~i sa se ocupe de ocupapile ei
cotidiene ~i sa aiba grija ~i de ceilalp membri ai familiei, a~a
cum fiicea de fapt inainte sa vina bebelu~ul. Daca mama va
raspunde prea mult capriciilor lui, in a~a masura incat devine
o sclava, copilul incepe sa creada ca 11poate inlocui pe tatal
sau ~i sa 0 ingrijeasca singur pe mama lui. in acest caz, in
opinia lui Freud, copilul nu va trece prin etapa oedipiana,
esenpala in dezvoltarea sa, iar acest lucru va deveni ceva foarte
nesanatos pentru el, fa nivel psihologic ~i sexual, cand va fi
adult.
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A traversa eu bine aeeasta etapa oedipiana inseamna ca
orice copil trebuie sa ajunga sa recunoasca ca, pentru na~terea
lui, a fast esential ~i un tata. Chiar daca tatal nu exista in
prezent, mama trebuie sa-l faca pe copil sa simta ca acel tata
exista ~i este la fel de important ca ~i ea. lmediat ce copilul va
inte1ege ca pentru conceperea lui s-au unit cele doua sexe, va
deveni interesat de sexul opus. Va dezvolta a dorint§.
incon~tienta de a avea un bebelu~ cu parintele de sex opus. In
acela~i timp i se demolta puterea creativa. Acest lucru explica
comportamentul fetitelor care inceraca sa-~i seduca tatal ~i al
baietilor, care incearca sa-~i seduca mama. Fac totul pentru a
obtine afectiunea panntelui de sex opus. Vor incerca de
asemenea sa-l protejeze pe acel pannte, in ciuda dezamagirii
de a nu fi primit atentia dorita. Cand un parinte avand acela~i
sex ca ~i copilul il rane~te pe celalalt parinte, de sex opus,
copilul va fi foarte afectat. Unii copiii pot chiar sa doreasca
moartea panntelui pe care il acuza.

Din nefericire, in majoritatea cazurilor, complexul lui
Oedip este foarte prost trait deoarece, mama este foarte
posesiva cu fiul ei, iar tatal cu fetita lul. Cu cat e mai
devalorizat tatal, uneori chiar complet ignorat, cu atat va fi mai
greu de rezolvat acest complex. Am observat ca cei care sufera
de rana de tradare, nu au reU!~itsa-~i rezolve complexul lui
Oedip, cand erau foarte mici. Acest lucru presupune ca,
ata~amentul lor fat§. de parintele de sex opus est mult prea
mai mare, lucru care Ie va afecta relatiile afective ~i sexuale, la
varsta adulta. Vor avea mereu tendinta de a-I compara pe
partenerul lor cu parintele de sex opus, sau vor avea
nenumarate a~teptan din partea partenerului lor, legate de
ceea ce nu au primit din partea parintelui de sex opus. In
momentul actului sexual, aceste persoane au dificultati in a se
relaxa complet. Vor fi retinute, deoarece Ie este frica sa se
abandoneze celuilalt.

Sufletul care se incarneaa cu scopul de a vindeca rana de
tradare l~i alege parinti care folosesc seductia cu copilullor ~i
care sunt centrati mai degraba pe ei in~i~i. Cu acest gen de
parinti, copilul ajunge sa simta ca ei au nevoie de el ~i vrea,
mai ales ca parinte1e de sex opus, sa se simta bine. lncearca
prin toate mjloacele sa fie special pentru acel parinte. Un
barbat ce suferea de rana de tradare, imi povestea ca, in
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copilarie, mama ~i cele doua surori ale lui il valorizau
spunandu-i ca doar el ~tie sa faca pantofIi sa straluceasca atat
de frumos, atunci cand ii dadea cu ceara sau ii lustruia. Deci,
cand indeplinea cele doua sarcini, se simtea special. Nu i~i
dadea seama ca se lasa manipuiat prin seductie. Este un
exemplu pentru a arata cum poate fi traita rana de tradare, in
copilarie.

Copiiui se simte tradat de parintele sau de fiecare data
cand acesta nu i~i respecta 0 promisiune, sau ii tradeaza
increderea. Traie~te aceasta tradare mai ales in relatia lui de
dragoste sau sexuala. De exemplu, 0 experiente. incestuoasa
este traita ca 0 tradare, in aproape toate cazurile de incest.
Copilul traie~te de asemenea 0 tradare de fiecare data cand
simte ca parintele de acela~i sex a fost tradat de catre celaialt
pannte. Resimte acest lucru ca ~i cum i s-ar intiimpla iui
personal. Un sentiment de tradare peate fi trait ~i atunci cand,
o fetite. este iasata deoparte de tatal ei, atunci cand se na~te un
bebeiu~ baiat in famiiie.

Cand copilul incepe sa traiasca sentimente de tradare, i~i
creeaza 0 masca pentru a se apara, ca ~i in cazul celorlalte
rani. Aceastii masca este cea a DOMINATORULUI.Genul de
control pe care il exercitii nu este motivat de acelea~i ratiuni
precum controlul masochistului. Acesta din urma controleaza
pentru a nu ii fi ru~ine, sau pentru a nu-l jena pe ce1alalt, in
timp ce dominatorul controleaza pentru a fi atent la respectarea
propriilor angajamente, pentru a fi fidel ~i responsabil sau
pentru a se asigura ca ceiialti i~i respecte promisiunile.

Dominatorul i~i creeaza un corp care exhiba forta, puterea
~i care pare sa spuna: "Sunt 0 persoana responabila, puteti
avea incredere in mine". Un barbat dominator se poate
tecunoa~te prin umerii largi, mai largi ca ~i ~oldurile.
Cateodata se intampla sa nu fie 0 diferente. mare intre largimea
umerilor ~i cea a ~oldurilor, dar , cum va spuneam intr-un
capitol anterior, trebuie sa avem incredere in propria noastra
intuitie. Cand, la prima vedere cineva emana mai multa forte.
in partea superioara a corpuiui, este semn ca e vorba des pre
cineva care sufera de tradare. Daca vedem un barbat cu umerii
largi bicep~i bine dezvoltati, pieptul bomb at ~i purtand un
tricou muiat pentru a-~i evidentia mu~chii, vom ~ti ca acei
barbat are 0 rana de tradare importanta. La 0 femeie
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dominatoare aeeasta forra- se eoneentreaza mai degraba la
nivelul ~oldurilor, a feselor, a panteeelui ~i a eopaselor.
Coapsele puterniee reprezinta de asemenea una dintre
earaeteristieile flZiee ale unei femei eu aeeasta rana. Partea
inferioara a eorpului ei este, in general, mai larga deeat umerii.
Ci3.ndeineva are eorpul in forma de para, eu cat este mai
aeeentuata partea groasa a perii, eu atat este mai importanta
rana de tradare.

In anumite eazuri se poate observa ~i fenomenul invers.
Un barbat poate avea ~oldurile ~i eoapsele mai largi deeat
umerii, iar 0 femeie poate avea un corp maseulin, adiea umerii
largi, ~olduri ~i eoapse mai subriri. Dupa observarea ~i
verifiearea mai multor eazuri de aeest gen, am ajuns la
eonc1uzia ea rana lor de tradare a fost traita in relaria eu
parintele de aeela~i sex, mai degraba deeat eu eel de sex opus.
Complexullui Oedip, nu a fost, in eazullor, trait normal, adiea.
eu parintele de sex opus. Aeeste persoane s-au ata~at mult de
parintele de aeela~i sex ~i I-au ignorat prea mult pe eel8.lalt.Pot
sa. spun totu~i ea astfel de eazuri sunt rare. De aeeea, in aeest
capitol ma voi referi mai mult la persoanele care traiesc
aceasta. rana. de tradare eu parintele se sex opus. Se inti3.mpla.
adesea ea un astfel de corp sa indice 0 rana de respingere ce
poate fi vazuta intr-un corp fragmentat.

In ansamlu, persoanele care poarta masea dominatorului
i~i oeupa bine loeul ee Ii se euvine ~i sunt foarte flZiee.Adesea
emana un aer "ia uitati-va la mine!" Se inti3.rnplauneori sa aiba
mai multe kilograme in plus, dar nu se poate spune ea. sunt
grase. Le numim mai degraba. persoane putemice. Vazute din
spate, nu par grase. Totu~i, privite din farB.astfel de persoane,
barbari sau femei, pot avea burta mare, umflata. Este modul
lor de a-~i arata forra prin panteeele mare care exprima :" Eu
sunt eapabil". In rarile orientale aeeasta fo* se nume~te forta
luiHara.

Preeizez ca. ere~terea in greutate, In general, este in relatie
eu partea mentala a unei persoane care erede ea nu oeupa.
sufieient de mult loe in propria ei viata. Un surplus de greutate
nu inseamna deei automat 0 rana. de umilire, rana. deserisa in
eapitolul anterior. Pentru un masochist greuatea este un mijloe
in plus pentru a se simti umilit. In eazul eelorlalte rani,
cre~terea in greutate este mai mult in relatie cu eonvingerea lor
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ca trebuie sa ocupe mai mult spariu. Obsexvam ca jUgarul ~i
dependentul, care sunt foarte subtiri, chiar foarte slabi, nu vor
sa ocupe mai mult spariu. Acest lucru i1 ajuta pe jUgar sa fie
mai invizibil, iar pe dependent sa para mai slab, deci sa fie
ajutat mai mult.

Privirea persoanelor de tip dominator este intensa,
seducatoare. Cand 0 astfel de persoana prive:}te pe cineva, are
talentul de a-I face sa se simta special, important. Vad
lucrurile foarte repede. Iar intensitatea privirii ii ajuta sa vada
repede ansamblul a ceea ce se intfunpla in jurul lor.
Dominatorul i:}ifolose:}temult ochii pentru a-I tine pe celalalt la
distanra cand este defensiv sau pentru a-I fixa :}i scruta pe
celalalt intr-un mod intimidant. Se protejeaza astfel pentru a
nu i:}iarata slabiciunea, vulnerabilitatea sau neputinra.

Va reamintesc ca atunci cand cineva nu are decat una
dintre caracteristicile mentionate mai sus, rana acelei
persoane este mai putin importanta. Se peate recunoa~te
domeniul in care 0 persoana este dominatoare :}iii este teama
de tradare, prin partea corpului care indica forra sau putere.
De exemplu, cand 0 femeie sau un bllrbat are ~olduri puternice
:}i0 burta proieminenta, ca 0 protecrie foarte buna, acest lucru
indica 0 furie simtita impotriva sexului opus, lucru care se
manifesta mai ales la nivelul sexualita.tii. Se poate ca acea
persoana sa se fi simtit hiit1uita sexual, in copilllrie sau safi
fost victima unui abuz sexual, ceea ce explica aceasta forma. de
protectie sexuala.

Daca va recunoa:}teti in descrierea flZica a dominatorului,
dar sunteti mai degraba 0 persoana introvertita, se poate sa fie
mai dificil pentru voi sa va recunoa:}teti in comportamentele pe
care Ie voi descrie in continuare, deoarece controlul pe care 11

exercitati este mult mai ascuns, deci mult mai greu de
con:}tientizat. !n acest caz, cei care va cunosc foarte bine, ar
putea sa iti spuna, citind ceea ce urmeaza, daca porti masca
dominatorului. Cand 0 persoana este mai extrovertita., controlul
ei este mai vizibil ~i mai u:}or de reperat.

La nivelul comportamentului ~i a atitudinilor interioare ale
dominatorului, forta este 0 caracteristica comuna tuturor
persoanelor care au 0 rana de tradare. Este important pentru
aceastea sa. abordeze aceasta. forta :}imai ales curajullor. Sunt
foarte exigete cu ele insele ~i vor sa Ie demonstreze celorlalti de
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ce sunt capabile. Traiesc orice act de la~itate, deci de lisa de
curaj, ca fiind 0 tradare. i~i vor repro~a enorm daca renun~a la
un proiect, daca nu au avut curajul de a merge pana Ia capat.
Le este foarte greu sa accepte la~itatea ceIor1al~i.

Dat fllnd faptul ca Ie este foarte greu sa accepte orice
forma de tradare provenind de la ei in~i~i sau de Ia ceilalp,
dominatorii fac tot ce Ie sta in putin~ pentru a fi persoane
responsabile, putemice, speciale ~i importante. Astfel,
dominatoruli~isatisface ego-ul care nu vrea sa vada de cate on
pe saptamana se tradeaza pe el insul}i sau tradeaza pe
altcineva. in general, este incon~tient de acest lucru, deoarece
a trada este atat de inacceptabil pentru el, mcat nu vrea sa
admita ca poate face a~a ceva. Daca este con~tient ca a tradat
pe cineva, de exemplu prin nerespectarea unei promisiuni, va
gasi tot felul de scuze ~i poate adesea, sa recurga la minciuna
pentru a ie~i din acea situatie. Va afirma, de exemplu, ca s-a
gandit la acel lucru, cand, m realitate a uitat complet ceea ce
avea de racut.

Sa ne reamintim ca fiecare dintre ranile noastre exista
pentru a ne atentiona asupra faptului ca, daca ceilalp ne fac
sa suferim, se mtampla si datorita faptului ca ~i noi II facem sa
sufere sau ne facem pe noi m~ine sa suferim. Acest lucru nu
peate fi inteles sau acceptat de catre ego. Daca va recunoa~tep
in masca dominatorului ~i simpp 0 oarecare rezisten~ citind
aceste randuri, mseamna ca ego-ul este eel care opune
rezisten~, nu inima.

Dintre cele cinci rani, dominatorul este eel care are cele
mai multe a~teptari de la ceilalti, deoarece II place sa prevada
totul ~i astfel sa controleze. Am mentionat intr-un capitol
precedent ca ~i dependentul are multe a~teptari din partea
celorlalp, dar este yorba de a~teptari in relape cu nevoia lui de
a fi ajutat ~i suspnut din cauza ranii sale de abandon. Astfel,
se simte important. A~teptarile dominatorului fa~ de ceilalti au
drept seop verifiearea felului in care fac ceea ce au de racut,
daca 0 fac bine sau nu, precum ~iverificarea increderii pe care
o poate avea in ei. Mai mult, este foarte abil in a ghici
al}teptarile celorlalp. I se intampla frecvent sa spune. sau sa
faea ceva in functie de a~teptarile celuilalt, rara a avea
neaparat intentia de a face ceea ee a spus.
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Dominatorul are 0 personalitate foarte puternica. i~i afirma
convingerile cu forta ~i se a~teapta ca ~i ceilalti sa adere la
credintele lui. i~i formeaza foarte repede 0 parere despre cineva
sau despre 0 situatie ~i este convins ca. are dreptate. i~i afirma
punctul de vedere intr-un mod categoric ~i vrea cu orice pret
sa-i convinga pe ceilalti. Va folosi foarte des expresia "Ai
fnteles?" pentru a se asigura ca este inteles pe deplin. Crede ca
atunci cand cineva i1intelege, acea persoana este de acord cu
el, lucru care, din nefericire, nu este valabil. Am verificat cu
mai multe persoane de tipul dominantului daca i~i dadeau
seama cat de mult incercau sa ma convinga atunci cand i~i
exprimau parerea ~i nu i~i dadeau seama de intentia lor. Toate
ma~tile au un punct comun: atunci cand 0 persoana poarta
masca este incon~tienta de acest lucru. Din contra, cei din
jurul ei vad destul de u~or masca pe care 0 poarta acea
persoana.

Dominatorul face in a~a fel incat sa nu se afle in situapi de
confruntare in care nu ar depne controlul. Cand este cu
persoane pe care Ie considera rapide ~i pu temice, se va retrage
din teama de a nu putea sa Ie faca fata.

Dominatorul este rapid in acpunile sale. intelege sau vrea
sa inteleaga foarte repede ~i are dificultati atunci cand cuiva ii
ia prea mult timp pentru a explica sau povesti ceva. intrerupe
adesea ~i raspunde chiar inainte ca interlocutorul lui sa fi
terminat ce avea de spus. in schimb, daca cineva va indrazni
sa-i faca acela~i lucru, ii va spune foarte raspicat: "lasa-ma sa
tennin, nu am tenninat ce aveam de spuJ"

Are mult talent ~i i~i face repede treaba. Deci, nu prea are
rabdare cu cei care sunt mai lenti. Trebuie sa faca eforturi
pentru a-i tolera. Este adesea 0 ocazie in care incearca. sa-i
controleze pe ceila1p. De exemplu, cand se afla la volan, in
spatele unui ~ofer care merge foarte incet, devine nerabdator ~i
se infurie. Parintele dominator va pretinde copiilor lui sa fie
rapizi ~i sa invete repede. Acela~i lucru este valabil ~i in ceea ce
il prive~te pe el. Cand lucrurile nu se mi~ca suficient de repede
pentru gustul lui ~i, mai ales, cand il deranjeaza un lucru
neprevazut se infurie foarte u~or. Ii place sa fie primul, mai
ales cand este intr-o competitie. A termina primul este mai
important pentru el decat a face bine ceea ce are de facut.
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Uneori va ajunge chiar sa-i?i creeze propriile reguli de joc
pentru ca totul sa fie in avantajullui.

Cand lucrurile nu se desIai?Oara conform ai?teptarilor lui,
devine foarte repede agresiv, dei?inu se considera 0 persoana
agresiva. Se vede pe sine ca fiind, mai degraba, 0 persoana
care se afirrna, puternica, care nu se lasa u~or inf1uen~ata..
Dominatorul este, dintre toate eel cinci caractere, cel care are
eel mai des oscilapi de dispozi~ie. La un moment dat poate fi

plin de iubire ~i atenpe, iar in secunda urrnatoare, poate sa se
infurie din cauza unui mic incident. Cei din jurullui nu ~tiu
cum sa se poarte in fa~ lui. 1ar ceilalp traiesc frecvent acest
gen de atitudine ca pe 0 tradare.

Dominatorul are mult de exersat in ceea ce prive~te
rabdarea ~i toleran~a lui, mai ales cand este vorba de situajii
care il irnpiedica sa lucreze ~i sa faca ceva in fe1ul lui ~i in
funcpe de a~tept8.rile celorlalp. De exemplu, daca este bolnav,
va face tot posibilul sa se vindece foarte repede pentru a-~i
putea relua activita1ile. Cand eei apropiap sau cei care au un
angajament fata.de el sunt bolnavi, nu mai are rabdare.

Dominatorul are tendin~a de a "prevedea" viitorul, adica
incearca sa anticipeze tot ce se va intampla in viitor. Mentalul
lui este foarte activo Cu cat rana este mai putemica, cu atilt
vrea mai mult sa controleze totul pentru a nu suferi de
tradare ~i cu atat mai mult vrea sa anticipeze viitorul.
lnconvenientele majore ale acestei atitudini constau in faptul
ca el vrea ca totul sa se petreaca a~a cum a preva.zut~i este
plin de a~tept8.ri fata. de viitor. Aceasta atitudine il irnpiedica in
acela~i timp, sa-~i traiasca din plin momentul prezent. De
exemplu, atunci cand lucreaza, va fi ocupat sa-~i planifice
vacan~ele viitoare, iar in timpul vacan~ei i~i va organiza
intoarcerea la servici sau i~i va face griji pentru ceea ce se
intilmpla acasa in lipsa lui. Adeseori este grabit sa vada ce
anume se va intarnpla ~i daca totul se va intarnpla a~a cum a
prev8.zut el, in loc sa profite de momentul prezent.

Dominatorului ii place sa ajunga undeva mai devreme,
pentru a-~i asigura controlul asupra situapilor. Nu iiplace sa
intarzie ~i nu tolereaza persoanele care intilrzie, de~i acest
lucru ii ofera 0 alta ocazie de a Ie controla, incercand sa Ie
schimbe. Devine nerabdator dadi termina 0 sarcina cu
intarziere sau daca altcineva i-a promis 0 lucrare pe care i-o
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preda cu intarziere. Aceasta dificultate este traita mai ales cu
persoanele de sex opus, eu care se enerveaza mai u~or decat
cu celelalte. Iar cum este exigent, se intampla des sa nu-~i
acorde timpul necesar pentru a efectua 0 lucrare ~i sa nu
acorde acest timp nici celorlalti.

Ii este greu sa atribuie cuiva 0 sarcina ~i sa aiba incredere
in acea persoana. Va incerca sa controleze mereu daca sarcina
respectiva se indepline~te conform a~teptarilor lui. Are 0
dificultate atunci cand trebuie sa-i arate cuiva cum sa faca
ceva, iar acea persoana invati3.incet. EI nu are timp de pierdut.
Cand deleaga sarcini e yorba despre lucruri u~oare sau funcpi
in cazul carora nu vo. fi acuzat daca nu sunt !ndeplinite
corect. De acea dominatorul trebuie sa fie rapid: face aproape
totul singur, daca nu, se ocupa cu supravegherea celor care 11
ajuta.

Da impresia ca are ochi ~i urechi peste tot, pentru a
verifica ce fac ceilalti ~i pentru a se asigura ca i~i indeplinesc
bine sarcinile. Este mai exigent cu ceilalp decat cu sine insu~i.
Are mai multa. incredere in persoanele de acela~i sex ~i ii
verifica ~i controleaza mai mult pe cei de sex opus. Rana de
tradare se activeaza in cazul dominatorului de fiecare data cand
se afla in prezenta cuiva care nu i~i respecta angajamentele.

Dominatorul, considerandu-se 0 persoana foarte
muncitoare ~i responsabila, are dificulta.ti cu lenea. In opinia
lui, cineva nu are dreptul sa leneveasca decat dupa ce ~i-a
indeplinit toate sarcinile de care este reponsabila ~i nu inainte
de asta. A vedea pe cineva care nu face nimic, mai ales daca e
o persoana de sex opus, 11 enerveaza foarte tare. 0 va
considera pe acea persoana lene~a ~i ii va fi greu sa aiba
incredere in ea. Mai mult, face in a~a fel incat toata lumea sa
~tie ce a Iacut el, cum anume a procedat ~i cat a lucrat, astfel
incat ceilalp vor vedea cat de responsabil este el ~i ca este 0
persoana de incredere. Dominatorul detesta momentele in care
ceilalp nu au incredere in el. Se considera atat de responsabil
~i de talentat incat crede ca ceilalp ar trebui sa apeleze la el.
Cu toate acestea nu vede cat de greu ii este lui sa aiba
incredere in ceilalti.

Dominatorul opune rezistenta cand trebuie sa se confeseze
cuiva, deoarece ii este teama ca acele confidente vor fi folosite
impotriva lui intr-o zi. Trebuie sa aiba multa incredere in
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cineva pentru ca acesta sa devina confidentul lui. in schirnb,
este prirnul care poveste~te celorlalti ce i s-a incredintat, dar se
1ntelege de la sine ca are un motiv foarte serios pentru a 0 face.

Ii place sa condimenteze putin ceea ce spun sau fac
ceilalti. De exemplu, daca 0 mama 1i explica ceva copilului ei,
tatal dominator, trecand pe langa ei va spune: "ai fnte/es ce p-a
spus mama ta?" Situatia respectiva nu n prive~te deloc, dar
totu~i se amesteca. Daca 0 astfel de situatie se Intampla unei
fetite, se poate 1n1:B.mpladestul de u~or ca ea sa 0 considere
drept 0 tradare, mai ales cand ea este fetita tatei, iar el nu Ii ia
apararea cand mama 0 pedepsellte. In general, dominatorului Ii
place sa aiba ultimul cuvant, de aceea gase~te mereu ceva de
adaugat la orice....sau aproape orice.

Se ocupa mult de treburile altora. Cum vede repede tot ce
se 1ntarnpla 1n jurul lui ~i se considera mai puternic decat
ceilalti, i~i asuma cu u~urinta toate sarcinile. Crede ca trebuie
sa-i ajute pe ceilalti sa-~i organizeze viata. Nu 1~ida searna ca
actioneaza astfe1 pentru a avea controlul. Ocupandu-se de
ceilalti, peate controla ceea ce vor ei sa Ii faca, cum ~i cand
anume 0 vor face. Cand un dominator se ocupa de problemele
celorlalji, are sentimentul ca ace~tia sunt mai slabi decat el.
Este 0 modalitate deghizata de a-~i arata propria foqa. Cand
cmeva nu crede destulln propria lui foqa, va face totul pentru
a incerca sa 0 arate ce1orlalji. Iar a se ocupa de cei mai slabi
este adesea 0 modalitate folosita in acest scop.

Mai mult, dominatoru/ este foarte sensibil, dar e vorba
despre 0 sensibilitate care nu se vede prea mult, deoarece este
prea ocupat sa 1~i arate fO$. Am constatat in capito IeIe
anterioare ca dependentul se ocupa de ceilalji pentru a-lli
asigura suportul ~i sprijinul acestora ~i ca masochistul
acjioneaza astfel pentru a fi 0 persoana buna lli pentru a nu Ie
da ce10rlalti motive sa Ie fie ru~ine eu el. in eeea ce 11prive~te,
dominatorul se ocupa de treburile altora pentru a nu suferi el
de tradare sau pentru a se asigura ca ceilalji raspund
a~tept8.rilor lui. Daca te recuno~ti ca fiind 0 persoana care se
crede responsabila sa aranjeze viata celor pe care ii iube~te, 1ji
sugerez sa examinezi cu atenjie motivatia pe care 0 ai.

Ego-ul dominatoru/ui se simte frustrat irnediat cand cineva
11 eritica In ceea ce face deoarece nu 1i place sa. fie
supravegheat, mai ales de catre un alt dominator. Are multe
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dificultati cu persoanele autoritare, deoarece crede ca acestea
vor sa 11controleze. Se justifica ~i are intotdeauna 0 motivatie
buna pentru a face lucrurile a~a cum vrea el. I~i recunoa~te cu
dificultate temerile ~i nu vrea sa vorbeasca des pre slabiciunile
sale. De atfel, inca de foarte mic, dominatorul incepe sa spuna:
"sunt capabil sa.fac asta, lasa.-ma. sa. 0 fac singurJ" vea sa faca
lucrurile in stilullui, dar ii place ca ceilalti sa il recunoasca, sa
11felicite ~i, mai ales, sa remarce ceea ce a Iacut el.

Nu vrea sa i~i arate vulnerbilitatea de teama ca cineva sa
nu 0 descopere ~i sa profite, controliindu-l. Ii place sa se arate
ca fiind curajos ~i puternic, cat mai des posibil.

in general, face doar ce ~i cum vrea el. Le spune celorlalti
ceea ce vor ei sa auda, dar nu tine cont de parerea lor lii pana
la urma face cum vrea el. De exemplu, imi amintesc ca intr-o
zi, eu ~i sotul meu am angajat pe cineva de tipul dominatorului,
sa faca anumite lucriiri in casa. Explicandu-i acelui domn ce
anume voiam sa faca. I?icu ce sa inceapa, am observat ca nu ii
convenea ce spuneam eu ~i nu ii placea ca eu sa ii spun ce are
de Iacut, deoarece e1era expertul in materie de reparatii. Prin
urmare, a incercat sa ma convinga de felul in care vedea el
lucrurile, lara a tine seama de prioritatile noastre. I-am spus
ca inteleg punctul lui de vedere, dar ca pentru a raspunde
nevoilor noastre, eu ~i sotul meu preferam altceva. "Foarte bine
!" a raspuns el. Totu~i, dupa doua zile am descoperit ca Iacuse
exact cum voia el. Cand i-am marturisit nemultumirea mea,
deoarece nu Iacuse ceea ce ii cerusem, avea deja pregatite
toate justificarile. A facut in a~a fel incat sa aiba el ultimul
cuvant, deoarece era prea tarziu sa 0 ia de la capiit cu
lucrarea.

Am spus mai devreme ca dominatorului nu ii plac
persoanele autoritare, dar nu i~i da seama de cate ori el insu~i
da ordine ~i ia foarte repede decizii in numele celorlalti. imi
place mult sa obsetv un dominator aflat intr-un post de
conducere sau de supraveghere intr-un loc public precum un
restaurant, un spital, un magazin etc. Vrea sa litie tot ceea ce
se intampla, i~i spune parerea lara sa ii fi cerut cineva acest
lucru, se pare ca nu se poate abtine sa nu adauge un
comentariu personalla ceea ce spun sau fac ceilalti.

Intr-o zi am obsetvat intr-un restaurant un chelner de
tipul dominatorului, care se rastea la un altul, ce intrunea toate
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caracteristicile tipului de fugar. Dominatornl ii spunea tot
timpul fugarnlui ce avea de Iacut ~i pe cine trebuia sa
senreasca. Fugarnl i~i ridica ochii spre cer in semn de
exasperare. Ii imparta,?eam sot:ului meu obsenratiile me1e,
spunandu-i ca cei doi chelneri riscau sa ajunga la 0 cearta
serioasa, cand cel de tipul fugarnlui, cel care ne senrea, s-a
indreptat'spre noi ~i a inceput sa ne povesteasca cat de grea
era situatia lui ~i ca se pregatea sa piece de acolo, in curand.

Cunoscand ranile, nu am fost surprinsa sa aud plangerile
lui, deoarece un fugar care se simte foarte respins, prefera sa
fuga deciH sa faca fata situatiei. Cel mai interesant lucru din
aceasta situatie este faptul ca ospatarul dominator nici macar
nu era patronul sau superiorul celuilalt. Avea exact aceea~i
functie ca ,?i fugarnl, doar ca pur ~i simplu, i~i asumase
raspunderea de a-I face pe celalalt un chelner la fel de bun ca
~i el. Dominatornl parea clar deaspura situatiei ~i controla
disputa foarte bine. Parea foarte mandru de el ~i nu i~i dadea
seama de atitudinea sa de a controla totul. Era mai degraba
ocupat sa ii arate ~efului ca el este un muncitor bun ~i ca
poate avea inceredere in el in orice situatie. In opinia lui,
celalalt chelner ar fi trebuit sa fie recunoscator pentru ajutorul
pe care i-I dadea. Ceea ce noi numim control este in ochii unui
dominator echivalen t cu ajutor.

Dat fiind ca eu ,?isotul meu mancam destul de des in acel
restaurant, pe parcursul deplasarilor noastre, mi se pare foarte
uti! sa cunoa~tem diversele tipuri de rani, deoarece asta ma
ajuta sa ~tiu cum sa ma adresez, de exempIu, chelnerilor. De
exemplu, ~tiu ca daca ii fac 0 remarca neplacuta unui
dominator, sau daca ii vorbesc des pre 0 gre~eala pe care a
facut-o, va incepe imediat sa se justifice ~i poate chiar sa minta
pentru a-~i salva reputatia ~i a nu i~i strica imaginea. Daca
abordarea mea este dominatoare, nu voi obtine ceea ce vreau.
Trebuie sa simta ca este ceva ce vine de la el ~i nu ceva impus
de altcmeva. Am trait cateva experiente in care, cheinerul ma
lasa Sa a~tept in mod intentionat, numai pentru a-mi
demonstra cine are ultimul cuvant de spus.

Cand cineva incearca sa-I convinga pe un dominator de 0
idee nOlla, acesta este u~or sceptic. Cel mai greu lucru pentru
e1 este sa fie luat prin surprindere, cand nu are timp sa se
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pregateasca. lar nefiind pregatit, risca sa nu aiba controlul, in
consecint8. risca sa fie el controlat.

Cum efectul unei surprize este un lucru greu de trait
pentru el, prima lui reactie consta in a se retrage ~i a ramane
in stare de alerta. Trebuie sa fie pregatit pentru orice
eventualitate ~i ii place sa se gandeasca dinainte la toate
posibilitatile, pentru a fi pregatit. Nu i~i da seama de cate ori
i~i poate schimba el insu~i planul ~i ii pune pe cei apropiap in
situatii surprinzatoare, datorate schimbarilor !acute in ultimul
minut Atunci cand el este cel care decide, i~i acorda dreptul
sa-~i schimbe parerea foarte u~or.

o doamna care are rana de tradare imi povestea ca, atunci
cand era tanara, incerca mereu sa ghiceasca dinainte reactiile
tatalui sau, reactii pe care Ie traia foarte dificil. Cand se
a~tepta ca tatal ei sa 0 loveasca, deoarece !acuse ceva ucit, el
nici macar nu 0 atigea. Cand ea se a~tepta sa fie laudata
pentru rezultatele bune la ~coala, el 0 lovea, lara ca ea sa ~tie
cauza acelei furii. Acest exemplu demonstreaza faptul ca, rana
de tradare a acelei fete atragea genul acesta de comportament,
la fel ca ~i rana de tradare a tatalui ei, care il determina sa
adopte acest comportament. Era ca ~i cum, acestuia din urma
ii !acea 0 placere perversa sa 0 surprinda, sa nu corespunda
a~teptarilor ei, pe care se pare a ca Ie ~tie dinainte. Acest lucru
se explica prin fuziunea dintre un tata ~i fuca sa sau 0 mama
~i fiul ei care traiesc acest gen de rana. Orice comportament
imprevizibil din partea parintelui antreneaza, in general, un
sentiment de tradare la copilul de gen dominator.

Dominatorul ii considera foarte repede pe ceilalti drept
ipocriti, din cauza lipsei lui de incredere. Din contra, prin
comportamentul lui manipulator, am putea foarte des sa il
consideram pe e1un ipocrit. De exemplu, atunci cand lucrurile
nu merg cum vrea el, acest fapt il enerveaza ~i va incepe sa
vorbeasca pe la spate1e persoanei vizate, oricui vrea sa-l
asculte. in acel moment, nu i~i da seama ca ~i lui i se intampla
sa fie ipocrit.

Dominatorul nu suporta sa fie mintit. Va spune:"prefer sa
primesc 0 palma decat sa flu mintit. ''EI insu~i minte foarte des,
dar pentru el, acelea nu sunt minciuni. Gase~te motivatii
serioase pentru a deforma adevarul. Minciunile lui, in general
mai subtile, sunt necesare, dupa parerea lui, pentru a-~i
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atinge scopurile sau pentru a se justifiea. De exemplu,
mentionam mai devreme ea reu~e~te sa ghieeasca. u~or
a~teptarile eelorlalti ~i ea adesea Ie spune eeea ee vor ei sa
auda. Din nefericire nu poate sa-~i respeete mereu euvantul
dat, deoareee se angajeaza in eeva tara sa verifice daca va
putea sa-~i respeete angajamentul. Va gasi prin urmare, tot
felul de scuze, chiar ~i pe aeeea ea a uitat complet ca ~i-a luat
un angajament. Ceilalti traiese astfel de situatii ea pe 0
minciuna ~i ca pe 0 tradare, EI poate sa ealifice astfel de
comportamente ea fUnd expesia unor limite, de exemplu. In
mod paradoxal, el personal traie~te foarte difieil faptul ea
cineva nu 11crede. Daca cineva nu are incredere in el se crede
tradat. Iar pentru a evita acest sentiment dureros de tradare,
va faee totul pentru ea ceilalti sa aiba ineredere in el.

in timpul atelierelor mele, multe femei se plangeau ea
sotullor Ie manipula ~i Ie controla mintand foarte des. Dupa ce
am verifieat, am constatat ea majoritatea acelor barbati erau
dominatori. Nu vreau sa spun ca toate persoanele de tipul
dominator mint, dar acest lucru este mai frecvent in cazul lor.
Daca va recunoa~teti avand aceasta rana, va sugerez sa fiti
foarte atenti, deoarece cel mai adesea, eel care minte crede ca
minciunile lui sunt adevarate, sau nici macar nu i~i da seama
ca minte. Ati putea ehiar sa ii intrebati pe cei care va cunosc
mai bine daca ei au impresia sau ~i dau seama ca vi se
intampla des sa mintiti.

De asemenea, dominatoro.Z nu poate suporta persoanele
care tri~eaza. In schimb, cand el insu~i tri~eaza, de exemplu
cand joaca carti, pretinde ca 0 face pentru a se amuza sau a
verifica daca ceilalti i~i dau seama. Daca tri~eaza eand i~i face
raportul de impozite, va spune ca toata lumea face la fel.

Mai mult, dominatorului nu ii place sa fie pus intr-o
situatie in care trebuie sa dea raportul despre felul in care
actioneaza altcineva, un coleg de serviciu de exemplu. ~tie ca
atunci cand cineva ii face acela~i lueru, traie~te situatia ca pe 0
tradare. Deci nu yea sa faca acela~i lucru celorlalti. In urma cu
cativa ani, la biroul atelierului Asculta-p corpuZ, 0 angaJata
noua, care trebuia sa dea relatii c1ientilor prin telefon, Ie dadea
acestora informatii gre~ite. Acest lucru se intampla deja de mai
multe saptamani, eand am aflat de la 0 alta angajata. Am
verificat cu cea care lucra langa acea angajata, daca. i~i daduse
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seama de ce se intampla. Ea mi-a miirturisit ca :?tia de la
inceput, dar ca "a-:?i turna colegii" nu facea parte din sarcinile
ei. Va puteti imagina cat de furioasa era atunci partea mea de
dominatoare, care tinea dintotdeauna la reputatia atelierului
AscuZta-ti corpuZ.

De fapt, reputatia dominatornlui este foarte importanta.
Cand cineva spune sau face ceva ce ar putea sa-i afecteze
reputatia buna pe care incearca sa 0 men tina, se simte
insultat :?i e furios, deoarece traie:?te ace a situatie ca pe 0
tradare grava. Va ajunge chiar sa minta pentru a-:?imetine sau
salva reputatia sa buna. Ceea ce conteaza eel mai mult pentru
el este sa aiba repul:atia unei persoane de incredere,
responsabila, care i9i face foarte bine treaba. Atunci cand
vorbe9te despre el, nu se destainuie in totalitate, nu vorbe9te
decat de lucruri care ii asigura 0 reputatie buna.

Are 0 dificultate chiar 9i atunci cand i se cere sa fie girant
pentru cineva care imprumuta bani, de frica sa nu i:?ipiarda
buna reputape dad celalalt nu plate9te datoria. Daca, dupa
indelungi cugetari se hotara9te totu9i sa fie girant pentru 0 aha
persoana, iar aceasta nu i9i va respecta angajamentul de plata,
dominatornl va trfu acea situatie ca pe 0 tradare grava 9i greu
de suportat. EI este 0 persoana ciireia nu ii place sa faca
datorii, iar cand 0 face, Ie va rambursa cat mai repede cu
putinta pentru a nu-:?i strica reputatia.

Am observat ca 9i piirinpi de tipul dominator actioneaza de
asemenea pentru a-9i pastra buna reputatie, mai degraba
decat pentru fericirea copiilor lor. Vor incerea sa-i convinga pe
copii ca este pentru binele lor, dar ace:?tia nu se lasa ingelati.
~tiu ca piirintii de acest gen se gandesc mai degraba la ei
in:?i9i.Piirintele dominator vrea sa decida pentru copiii lui, in
timp ce, eel care se gande9te intr-adeviir la fericirea copiilor, va
verifica cu ace:?tia ce anume ii face fericip.

Persoanelor dominatoare nu Ie place sa se gasesca in
situatii in care nu :?tiu sa raspunda la 0 intrebare. Din aceasta
cauza sunt interesate, in general, sa cunoasca multe lucruri :?i
Ie place sa invete despre multe subiecte. Cand Ii se pune 0
intrebare, ele incearca sa gaseasca un raspuns, cu riscul de a
spune orice, deoarece Ie este foarte greu, chiar imposibil sa
marturiseasca: "nu $tiu rcispunsul". Interlocutorul, dandu-:?i
repede seama ca acea persoana nu :?tieraspunsul, poate avea
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impresia ca este min tit. Cand cineva spune: "nu .'$tiam.""
dominatorul i~i face aproape 0 datorie din a raspunde: "eu
§tiam. Nu mai §tiu unde am auzit asta, dar §tiam" sau "am aflat
lucrv.lacesta fn cutare loc", Din nefericire, nu este intotdeauna
adevarat ce spune. 1ar expresia "eu §tiam" este foarte des
folosita de catre dominator.

Dominatorul se simte insultat cand cineva se ocupa de
treburile lui lara ca el sa-i fi dat permisiunea. Daca, de
exemplu, cineva ii cite~te corespondenta-, poate avea 0 criza de
furie. Daca altcineva intervine sau raspunde pentru e1cand el
este de fata, se va simti de asemenea insultat, deoarece va
crede ca cela1alt nu are incredere in capacitatile lui. Nu i~i da
seama, in schimb ca lui i se intampla des sa intervina ~i sa
vorbeasca in loc1ul celorlalti. De exemplu, un barbat de tipul
dominator, casatorit cu 0 femeie de genul dependent (cu 0 rana
de abandon) va fi mereu tentat sa-i spuna sotiei lui cum ~i de
ce sa faca cutare sau cutare lucru. Din nefericire, acest gen de
femeie va suferi in tacere.

Tin sa adaug ca intr-un cuplu in care unul dintre
parteneri este de genul dominator, iar ce1alalt dependent,
primul va fi adesea dependent de slabiciunea sau de
dependenta celuilalt. Se crede puternic pentru ca il controleaza
pe celalalt, dar, in realitate este yorba doar despre alt gen de
dependenta. Cand doua persoane de tip dominator traiesc
impreuna, este mai degraba yorba despre 0 relatie de putere.

Toate exemplele pe care Ie-am citat sunt situatii traite ca 0
tradare de catre un dominator. Daca va surprinde acest lucru,
inseamna ca notiunea pe care 0 aveti despre "tradare" este
prea limitata. In ceea ce ma privel?te, am lucrat timp de ani de
zile pentru a ajunge la aceasta realizare. Vedeam foarte c1ar in
corpul meu ca aveam 0 rana de tradare, dar nu reu~eam sa fac
o legatura L'1treceea ce se intarnplase in viata- mea ~i aceasta
rana. Mi-a fost in special dillcil sa fac 0 legatura cu tatal meu
cu care traisem un puternic complex al lui Oedip. 11 adoram
atat de mult incat nu vedeam in cea anume al? fi putut sa ma
simt tradata de el, ~i mai ales, sa admit ca puteam avea
resentimente fata de el.

Am reu~it sa consimt, dupa mai multi ani ca de fapt tata
nu raspundea a~teptarilor mele de a fi un barbat responsabil.
Eu provin dintr-o farnilie in care, in general, femeile erau cele
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care luau hotarari, iar barbatii Ie secondau. Am regasit acest
comportament 1a parintii mei, precum qi 1a unchii qi matuqile
mele. Am ajuns 1a concluzia ca femei1e iqi asumau toata
raspunderea deoarece erau mai puternice, mai capabi1e.
Barbatii eraU, deci, slabi in ochii mei deoarece nu controlau
nimic. In realitate, conceptia mea era falsa, deoarece nu
insemna ca daca 0 persoana nu ia decizii este iresponsabila. A
trebuit de asemenea sa-mi redefinesc notiunile de
responsabilitate qi angajament.

Cand am avut timp sa ma gandesc la cea ce se petrecuse
in copi1arie, mi-am dat seama ca mama lua majoritatea
deciziilor, dar, in acelaqi timp, tata iqi respecta intotdeauna
promisiuni1e fata de ea qi iqi asuma responsabilitatile. Cand
una dintre deciziile 1uate de mama se dovedea a nu fi cea mai
buna, tata i~i asuma consecinte1e in aceea~i masura ca ~i ea.
Deci, era un bfubat responsabil.

Pentru a ajunge sa inteleg notiunea de responsabilitate mi
am atras un prim partener ~i doi baieti pe care Ii consideram
iresponsabili ~i pe care am incercat sa-i controlez mult timp,
inainte de a-mi da seama ca avean aceasta parere des pre toti
bfubatii, in general. Acest lucru explica de ce eram foarte
prudenta cu persoanele de sex opus, ca orice dominator de
altfel. Pentru a ma ajuta sa ma vindec de rana de tradare, mi
am atras un a1 doilea partener care qi el suferea de aceea,?i
rana. Datorita lui, pot sa verific zi de zi progresele pe care Ie fac
~i, in consecinta, diminuarea ranii. Pot sa vad 0 mare diferenta
intre comportamentul meu fata de e1 ~i comportamentul pe
care i1aveam cu fostu1 meu partener.

Dominatorului ii este de asemenea teama de angajament,
iar acesta teama provine dintr-o frica qi mai mare: teama de a
renunta la un angajament. Considera ca a nu i~i respecta
promisiunea ~i a renunta la un angajament sunt sinonime cu
tradarea. In conc1uzie, se crede obligat sa-~i respecte cuvantul
dat ~i, daca i~i asuma prea multe angajamente, se va simti
ingradit. Decat sa iasa dintr-un angajament, prefera sa nu se
angajeze deloc. Cunosc, de exemplu, pe cineva care pretinde
intotdeauna ca ceilalti sa-i telefoneze. Mai mu1t vrea sa ~tie
exact ziua qi ora cand va fi sunat. Daca cineva uita sa i1sune,
o va suna el pe acea persoana, care nu ~i-a respectat
angajamentu1, pentru a-i spune parerea lui. Nu iqi da seama
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ca pretinde foarte mult de la ceilalti ~i ca el insu~i are 0
dificultate in a se angaja. Observandu-l am constatat marea
cantitate de energie necesara pentru a controla totul in acest
mod. 1ar acest comportament 11 face sa continue sa-~i
alimenteze rana de tradare.

Mai nw.lte persoane care suferd de trddare au suferit
datoritci faptului cd pdrintele de sex opus nu ~-a
respectat angajamentul confonn a#eptcirilor pe care
copilulle avea fafd de un pdrinte ideal.

Ma gandesc, printre altele, la un domn care are azi mai
mult de ~aizeci de ani ~i care traia singur cu mama lui, cand
era mic. Aceasta ie~ea cu toti barbatii care nu ezitau sa
cheltuiasca mult pentru ea. Cand avea 15 ani, mama lui a
plecat cu unul dintre acei barbati, deoarece era dispus sa
cheltuiasca 0 avere cu ea. Mama ~i-a trimis fiulla un intemat,
lucru care I-a Iacut sa sufere de abandon ~i mai ales de
tradare. Devenit adult, maniera lui de a atrage femeile era
aceea de a cheltui bani ~i nu de a se angaja cu adevarat in vreo
relatie. Credea ca astfel se va razbuna pe mama lui, dar, in
realitate, avea aceea~i rana de vindecat ca ~i acei barbap pe
care iijudeca pentru ca ii seduceau mama cu bani.

Se intimpla des sa aud femei care iau parte la atelierele
mele sa-mi povesteaca ca, atunci cand au ramas insarcinate
cu un barbat caruia ii era teama sa faca un angajament,
acesta insista mult ca ele sa avorteze. Genul acesta de incident
care se intampla femeilor avand rana de tradare, va adauga ~i
mai mult la acea rana. Este foarte greu pentru ele sa accepte
ca celalalt refuza sa-~i asume raspunderea pentru copilul care
seva na~te.

Am mentionat mai inainte ca dominatorul nu are prea u~or
incredere in oameni. Este mai increzator in cineva cand nu
exista nici un interes sexual. Este foarte seducator, dar cand
rana este foarte acu ta, prefera ca cei de sex opus sa fie
prieteni, mai degraba decat iubiti. Se simte mai confortabil cu
prietenii. Folose~te, de obicei, seductia pentru a-i manipula pe
ceilalti, iar acest lucru ii reu~e~te foarte bine. Este specialist in
a gasi diverse mijloace de seductie. Dominatorul va fi, de
exemplu, genul preferat de 0 soacra, deoarece 0 va seduce cu
vorbele lui frumoase. Din contra este foarte prudent in
prezenta altui seducator. Daca cineva incerca sa 11seduca nu
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se va lasa sedus. Cand vorbesc despre seductie, nu ma refer
doar la cea din plan sexual, poate fi folosita in toate aspectele
vietii.

Cea mai mare teama a dominatorului este DISOC1EREA
sub orice forma. Este genul de persoana care traie>?te foarte
greu 0 despaqire in cuplu, sau arice forma de disociere. Pentru
un dominator este 0 forma de infrangere grava. Daca e1 ia
decizia de a se separa, ii este teama ca il va trada pe cela1alt >?i
va fi acuzat ca fiind tradator. Daca cela1alt ia hotararea primul,
11va acuza el de tradare. ~i mai mult, 0 despaqire ii va
reaminti faptul ca nu a avut control asupra relatiei. Totu>?i,se
pare ca persoanele de acest gen traiesc cel mai mult despartiri,
rupturi. Daca Ie este teama sa->?iasume un angajament, fac
acest lucru din teama de despartire. 1ar acesta teama ii face
sa->?iatraga relatii de iubire in care partenerul nu este liber sa
se angajeze. Pentru ei este 0 modalitate foarte buna de a vedea
ca ei in>?i>?isunt cei care nu vor sa->?iia anagajamente.

Cand doua persoane de tip dominator traiesc impreuna,
iar relatia nu merge bine, vor amana mult momentul in care
vor marturisi ca ar fi mai bine pentru ei sa se desparta. Cand
se regasesc in cuplu se manifesta fiecare prea multo Fie sunt
fuzionali, ca >?icum ar face parte din cela1alt, fie se simt
separati, mai ales cand partenerul nu ii recunoa>?te a>?acum
vor ei. De altfel, folosesc mult cuvantul disociat, separat. Va
spune adesea; de exemplu: "ma simt disociat de corpul meu".
o domna mi-a povestit, lntr-o zi, ca imediat ce avea 0
neintelegere cu sotul ei, se simtea taiata in doua, disperata din
cauza fricii de 0 posibila despartire. Aceasta doamna sufera de
asemenea de rana de abandon, ceea ce dubleaza teama ei de
despartire.

Conform observatiilor mele, rana de abandon se dezvolta
lnaintea celei de tradare la majoritatea dominatorilor. eei care
se hotarasc foarte tineri fiind, sa nu vada sau sa nu accepte
partea lor de dependent (rana de abandon) i~i dezvolili forta
necesara pentru a-~i ascunde rana de abandon. In acel
moment incep sa-~i creeze masca de dominator. Daca privim
atent 0 astfel de persoana, vom putea vedea masca de
dependent in ochii ei (ochii tri~ti sau aplecati) sau buzele care
atama sau una ori cateva parti ale corpului care cad sau sunt
lipsite de tonus.
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Este w~or sa ne imaginam un copil mic care, simtindu-se
abandonat sau neavand parte de destula atentie, decide, prin
toate mijloacele posibile sa-si seduca parintele de sex opus
pentru a-I atrage atentia si mai ales pentru a se sirnti sustinut
de catre acesta. Copilul se convinge ca el este atat de dragut si
de adorabil incat parintele va trebui sa accepte sa se ocupe de
el intr-un mod special. Cu cat incearca mai mult sa-si
controleze parintele printr-o astfel de atitudine, cu atat va avea
mai multe asteptari. Cand acest lucru nu se intampla, cand
nu i se implinesc asteptarile, in acel moment va trai tradarea.
Va deveni tot mai dominator, isi va forma 0 carapace de f0118-,
crezand ca astfel nu va mai suferi de tradare sau de abandon.
Partea dominatoare il incurajeaza pe dependent sa vrea sa
devina independent.

La anumite persoane, domina rana de abandon asupra
celei de tradare, in timp ce la altele, se intampla contrariul:
predomina masca de dominator. Barbatul care isi dezvolta
muschi putemici prin culturism, despre care vorbeam in
capitolele anterioare, dar al carui corp devine flasc cand se
opre~te din a face sport, este un exemplu bun al unei persoane
care are 0 rana de tradare si 0 rana de abandon.

Daca va recunoa~teti in descrierea mastii dominatorului,
dar nu ~i in cea a dependentului, va sugerez totusi sa nu
elirninati aceasta posibilitate. Ramaneti deschi~i la ideea ca ati
putea avea si 0 rana de abandon. Rana cea mai profunda in
corp este cea pe care 0 aratam cel mai des in viata cotidiana.

In consecintii, in urma observatiilor pe care Ie-am Iacut
timp de ani de zile, am constatat ca 0 persoana poate suferi de
abandon, lara sa sufere neaparat si de tradare, in timp ce
persoana care sufera de tradare, sufera de asemenea ~i de
abandon. Mai mult, am observat ca mai multe persoane al
caror corp indica mai degraba 0 rana de abandon, cand erau
foarte tineri, au inceput, 0 data cu avansarea in varsta, sa
dezvolte caracteristicile ranii de tradare. ~i procesul invers se
poate produce. Corpul este mereu in transformare, tot timpul
ne indica ceea ce se intampla in interiorul nostru.

Daca ati observat, exista multe caracteristici comune Ia cei
carora Ie este teama sa nu fie abandonati si Ia cei carora Ie este
frica sa nu fie tradati. Pe Ianga aspectele mentionate mai sus,
amindoua genurile de persoane vor sa atraga atentia.
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Dependentul pentru a obtine atentia celorlalti, iar ace1?tiasa se
ocupe de el, in timp ce dominatorul actioneaza astfel pentru a
controla 0 situatie, pentru a-1?iarata forta de caracter 1?ipentru
a impresiona. Putem vedea adesea tipul dependentului la actori
sau cantareti, dar yom regasi mai degraba eel de dominator in
randul comicilor, al umori1?tilor, carora Ie place sa ii faca pe
altii sa rada. Celor doua tipuri de caractere Ie place sa fie
vedete, dar fiecare din ratiuni diferite. Dominatorul are adesea
reputapa cuiva cu prestanta, care ocupd mult spapu. Iar in
general, nu ii va conveni ca partenerul sau partenera sa ocupe
mai mult spapu decat el.

o doamna care participa la atelierele mele, mi-a povestit
ca in perioada in care ea 1?isotul ei erau parteneri de afaceri,
relatia era foarte buna. In momentul in care ea a Iuat
hotararea sa lucreze pe cont propriu 1?ia avut afaceri mai bun,e
decat ale lui, de1?i lucrau in domenii diferite, relapa s-a
deteriorat. S-a transformat intr-o relatie de competitie. Domnul
se simtea tradat, iar Doamna se acuza pentru faptul de a-I fi
abandonat pe sotul ei.

o alta caracteristica a dominatorului este dificultatea lui
importanta de a face 0 alegere, atunci cand tacand acea alegere
exista riscul de a pierde ceva, deoarece atunci nu va mai avea
control asupra situapei. Astfel se explica de ce dominatorul are
uneori dificultati in a se decide sau este acuzat ca reflecteaza
prea multo Cand este sigur pe el, mai ales cand controleaza
situatia, nu are nici 0 problema in a lua 0 decizie.

Dificultatea de a se separa de ceva se manifesti3. de
asemenea 1?i la serviciu. Daca i1?i administreaza propria
companie, poate sa ajunga pana la a se situa intr-o situatie
dificila, 0 indatorare serioasa, de exempIu, inainte de a
marturisi ca nu mai poate continua afacerea. Ca 1?iangajat,
dominatorul ocupa adesea functii de conducere. Este
intotdeauna greu pentru el de a renunta la un loc de munca.
Poate sa faca acest lucru dar foarte greu. De asemenea 1?i
contrariul este valabil in cazul lui. Cand 0 persoana de
incredere care lucreaza pentru el, vrea sa pIece, va trai aceasta
situatie foarte greu, manifestandu-1?i adesea furia 1?i
agresivita tea.
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Dominatorului, care are In general un sullet de I?ef,Ii place
sa Ii dirijeze pe ceilalti, Ii este teama sa nu mai controleze,
deoarece crede ca lacand acest lucru, nu va mai fi el l?efuL
Ceea ce se Intampla este exact contrariuL Ciilld un dominator
inceteaza sa controleze totul I?i se multumel?te doar sa
conduca, va deveni un I?efmai bun, A controla inseamna a
conduce, a administra sau a guvema condus de teama, A
dirija inseamna acelal?i lucru, dar lacut lara teama, inseamna
a fixa 0 directie lara ca aceasta sa insemne ca totul va fi lacut
al?a cum vrem noi, Putem sa fim I?efi I?i sa eontinuiim sa
invatiim anumite lucruri de la subordonatii nOl?tri,

Spiritul lui de I?ef, il face uneori sa devina I?ef intr-o
intreprindere, dar al?teptarile sale I?icontrolul pe care vrea sa-l
exercite il vor face sa triiiasea mult stres, Cu cat este mai difieil
pentru el sa lase garda jos, cu atat este mai urgent I?inecesar
sa faca acest lucru,

o alta teama importanta pentru dominator este
RENEGAREA, Pentru el, a fi renegat inseamna a fi tradat, In
schimb nu Il?i da seama de cate ori Ii reneaga pe ceilalti,
eliminandu-i din viata lui, De exemplu, nu va vrea sa dea 0 a
doua I?ansa cuiva in care I?i-a pierdut inerederea, Foarte
adesea, nici macar nu va mai vrea sa vorbeasca cu acea
persoana, Cand este furios, iar lucrurile nu se deslal?oara
conform al?teptiirilor lui, poate foarte ul?or sa Intoarca spatele
cuiva, in mijloeul unei discutii sau poate sa-i tranteasea cuiva
telefonul in mijlocul unei conversatii, Am metionat deja ca are
dificultati in ceea ce privel?te lal?itatea, minciuna I?i ipoerizia,
Reneaga orice persoana comportan-du-se astfeL Aceasta
renegare se manifesta adesea in urma unei des partiri , De
[oarte multe ori am auzit persoane de genul dependentului
spunandu-mi "nu vreau sa mai !?tiu nimic despre", ", Nu il?idau
seama ca printr-o astfel de atitudine ii reneaga pe ceilalti,

Dat fund ca dominatorul este un seducator, viata lui
sexuala nu va fi satislacatoare deeat in urma unei seduetii,
Acest lucru explica de ce dominatorului Ii place mult sa se
fndragosteasca I?i partea pasionala dintr-o relatie, Cand
pasiunea incepe sa se stinga din partea sa, va gasi un mijloc
pentru ea ideea de a rupe relatia sa vina de la celalalt, Astfel,
nu va fi acuzat de tradare,
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Femeia dominatoare are adesea impresia ca este contro1ata
de partener ~i deci, este foarte prudenta. Ii place sa faca
dragoste mai ales ci:ind acest lucru p1eaca de la ea, cand a
hotarat sa se lase sedusa sau cand are ea chef sa-~i seduca
partenerul. De asemenea ~i biirbatu1ui dominator ii place sa
aiba initiativa. Cand un dominator biirbat sau femeie, vrea sa
faca dragoste, iar ce1ii1altrefuza, se va simti tradat. Nu poate
sa inte1eaga ca ce1ii1a1t,care totu~i 11 iube~te, nu vrea sa
fuzioneze cu e1,Iacand dragoste.

Prob1eme1e sexuale provin din faptu1 ca a avut 0 re1atie
prea fuzionala cu piirinte1e de sex opus ~i ca, complexu1 1ui
Oedip nu a fost inca rezo1vat. pa.rintele de sex opus a fost atat
de idealizat incat nici un partener nu va putea raspunde
a~teptiirilor acestei persoane. In ciuda prob1e-me1or lor
sexuale, am remarcat ca cei care sufera de tradare i~i doresc
mai mu1t sa aiba un amant. Dar nu i~i dau seama cat de mult
i~i ranesc rana de tradare, dorindu-~i acest 1ucru, fie doar in
ganduri, fie in realitate.

In consecintii, exista adesea un b10caj 1a nivel sexual,
deoarece, daca va reamintiti, 1a inceputu1 acestui capitol, am
mentionat ca tipul dominator a dezvo1tat 0 importanta fortii
sexuala, iar in cursul anilor, prin temeri1e cultivate, poate sa
b10cheze 0 mare parte din aceasta energie. Se poate observa
cand acea energie este b1ocata, la nive1 fizic, cand regiunea
pelviana este umflata. Dominatorul poate ajunge chiar sa-~i
renege viata sexua1a in totalitate, gasind 0 motivatie buna
pentru a-~ijustifica decizia.

Ca urmare a ceea ce am mentionat in acest capitol, este de
la sine inteles ca rana de tradare ne afecteaza modu1 in care
comunicam. Temerile dominatorului, care i1 impiedica sa
comunice c1ar ~i sa i~i exprime cereri1e sunt urmatoare1e:
teama de a nu-1 putea convinge pe ce1a1alt, de a fi mintit sau
de a fi considerat mincinos, teama de furia ce1ui1a1tsau de
propria 1ui furie, teama de a se confesa, de a-~i arata
vulnerabilitatea sau de a fi considerat vu1nerabi1, de a fi
manipu1at sau de a se 1asa sedus, de a fi ob1igat sa se angajeze
in ceva. Daca va recunoa~teti in aceste temeri, este un mij10c
bun de a descoperi ca nu sunteti voi in~iva ~i ca rana de
tradare preia controlul asupra voastra.
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In ceea ce prive>jtealimentatia, dominatorul are tendinta de
a manca repede, deoarece nu are timp de pierdut. Cand este
absorbit de 0 sarcina foarte importantii, poate sa uite cu
u>jurinra sa manance. Spune chiar ca a manca nu este un
lucru important pentru el. In schimb, cand vrea sa manance,
va manca mult >jise va bucura de mancare. Poate chiar sa->ji
piarda controlul >ji sa manance mult mai mult decat are
nevoie. Dintre cele cinci tipuri de caractere el este cel care i>ji
condimenteaza mincarea dupa gustul lui. Unii dominatori
adauga sare chiar inainte de a gusta mancarea. Se asigura ca
au ultimul cuvant de spus referitor la alimentatia lor, a~a cum
fac >jiin timpul unei conversatii, adauga sare.

La nivelul bolilor care se remarca adesea la un dominator
mentionam cateva:
• Agorafobia se datoreaza partii lui fuzionale, ca >jiin cazul

dependentului. Dar, agorafobia traita de dominator este
marcata de teama de nebunie, in timp ce persoana care
poarta masca dependentului se teme mai mult de moarte.
Tin sa subliniez ca agorafobia este adesea diagnosticata de
catre medici ca fund spasmofilie (pentru definitia agorafobiei
vezi pagina 48).

• Dominatorul atrage dureri ale ARTICULATIILOR,corpului,
mai ales la GENUNCHI.
Este predispus la boli care semnifica pierderea controlului
asupra anumitor par? ale corpului precum HEMORAGII,
IMPOTENTA,DIAREE etc.

• Daca ajunge intr-o situatie de neputinta totala, poate fi
atins de PARALIZIE.

• Adesea are probleme la nivelul SISTEMULUIDIGESTIV,mai
ales la FICAT>jila STOMAC.

• Este afectat mai mult decat altii de boli a caror denumire se
termina in "-ita". Am descris aceste boli in cartea Corpul tau
spune: "Iube§te-tel", care explica in detaliu faptul ca aceste
boli sunt traite de catre persoane care, din cauza
numeroaselor lor a>jteptari, ajung la nerabdare, furie >ji
frustrare.

• Se intiimpa adesea ca un dominator sa sufere de HERPES
BUCAL, afectiune care se manifesta atunci cand acuza,
con>jtient sau nu, sexul opus de a fi oribil. Este de
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asemenea un mijloc de control, pentru a nu-l saruta pe
celalalt.
Bolile ~i afectiunile mentionate mai sus se pot manifesta ~i

la persoane care au alte rani, dar se pare ca sunt mult mai
frecvente la cele care sufera de tradare.

Este important sa con~tientizati ca parintele de sex opus,
in relatie cu care se traie~te aceasta rana, a trait ~i poate inca
mai traie~te la randullui aceea~i rana. Nimic nu va impiedica
sa verificati acest lucru cu el. A vorbi cu parintii no~tri despre
ceea ce au trait ei cu parinti lor, cand erau mici, se dovede~te a
fi foarte adesea 0 experienta foarte benefica.

Amintiti-va ca principala cauza a unei rani provine din
incapacitatea noastra de a ne ierta pentru ceea ce ne facem
noua in~ine ~i pentru ceea ce 1ifacem pe altii sa traiasca. Ne
este greu sa ne iertam, deoarece, in general, nici macar nu ne
dam seama ca ne purtam pica. Cu cat este mai importanta
rana de tradare, cu atat mai mult acest lucru inseamna ca te
tradezi pe tine insuti sau ii tradezi pe ceilalti, neavand
incredere in tine, sau cand nu iti respecti promisiunea fata de
tine insuti. Le repro~m celorlalti tot ceea ce ne facem noi
~ine ~i nu nem sa vedem. De aceea atragem persoane care
ne pot arata ceea ce Ie facem celorlalti sau noua in~ine.

Un alt mijloc pentru a deveni con~tienti ca ne tradam sau
tradam pe altcineva este ru~inea. De fapt, traim un sentiment
de ru~ine atunci cand vrem sa ascundem un comportament.
Este normal sa ni se para ru~inos sa avem un comportament
pe care il repro~am celorlalti. ~i mai ales, nu vrem ca ace~tia
sa descopere ca actionam exact ca ~i ei.

Vd reamintesc faptul cd, caracterlsticile fi
comportamentele descrise in acest capitol sunt prezente
doar atunci c4nd 0 persoanci decide sd poa.rte masca de
dominator, cremnd cd aslfel va evita sci mal tniiascd
trcidarea. in funct:ie de gravitatea rcinii fi intensitatea
durerii, aceastci mascci poate fi purtatii foarte rar sa"
foarte des.

Comportamentele proprii d9minatorului sunt dictate de
teama de a nu retrai rana de tradare. Toate ranile descrise in
acesta carte au fiecare dintre ele, propriile lor comportamente
~i atitudini interioare corespunzatoare. Aceste moduri de a
gandi, a simti, de a vorbi, legate de fiecare rana indica 0 recatie
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la ceea ce se intarnpla in viat§.. 0 persoana aflata in reacponal
nu este centrata pe sine, nici pe sufletul ei ~i nu poate fi
fericitEi.De aceea este foarte important sa reperarn rnornentele
in care sun tern noi in~ine sau in reactional. Astlel veti putea
deveni stapani pe propria voastra viata, in loc sa va lasap
condu~i de temerile voastre.

Acest capitol are ca scop sa va ajute sa devenip con~tienti
de rana de tradare. Daca va recunoa~teti in descrierea acestei
rani, ultimul capitol contine toate inforrnapile de care avep
nevoie pentru a vindeca aceastEi rana ~i a deveni voi in~iva,
rara sa mai credep ca viata este plina de tradare. Daca nu va
recunoa~teti in cele descrise aici, va sugerez sa verificap cu cei
care va cunosc bine, daca sunt de acord cu voi. Am menponat
deja ca este posibil sa avem doar 0 mica rana de tradare, iar in
acest caz avem doar cateva dintre caracteristicile acesteia. Va
puteti identifica in anurnite comportarnente, nu in toate
aspecte1e descrise aici. Este aproape imposibil ca cineva sa se
recunoasca in toate comportamentele mentionate. Va
rearnintesc ca este important sa aveti incredere mai intai in
aspectul flZic,deoarece corpul flZicnu minte niciodata, in tirnp
ce noi putem sa ne lasarn pacaliti cu u~urint§..

Daca yeti recunoa~te aceasta rana la persoanele din jurul
vostru, nu trebuie sa incercap sa Ie schimbati. Folositi ceea ce
ati invatat in aceasta carte pentru a va dezvolta compasiunea
pentru ceilalp, pentru a Ie intelege nai bine comportarnentele
reactionale. Este de preferat sa citeasca ei singuri cartea, daca
manifesta un interes in acest sens, mai degraba decM sa
incercati sa Ie explicati continutul cu propriile voastre cuvinte.
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Caracteristicile ranii de tradare

Activarea ranii: intre doi ~i patru ani in relatia cu
parintele de sex opus. In~elarea increderii sau a a~teptarilor
neimplinite in conexiunea iu bire-sexualitate. Manipulare.

Masca: dominator

Corpul: inspira forta ~i putere. La barbati, umerii mai
largi decat ~oldurile. La femei, ~oldurile mai largi ~i mai
puternice decat umerii. Piept bombat. Pantece bombat.

Ochii: privire intensa ~i seduciitoare

Vocabular: "disociat", "ai inteles intrebarea?", "eu sunt
capabil", "lasa-ma pe mine sa fac asta", ,,~tiam eu", "ai
incredere in mine", "nu am incredere in cu tare persoana".

Caracter: se considera foarte responsabil ~i puternic.
Cauta sa para special ~i puternic. Nu i~i tine promisiunile ~i
angajamentele sau face eforturi pentru a Ie tine. Minte cu
u~urinta. Manipulator. Seducator. Are multe a~teptari.
Dispozitie schimbiitoare. Este convins ca are dreptate ~i
incearca sa-i convinga ~i pe ceilalti. Nerabdator. Intolerant.
Intelege ~i actioneaza repede. Performant pentru a fi
remarcat. Actor. Se confeseaza greu. Nu i~i arata
vulnerabilitatea. Sceptic. Ii e teama sa iasa dintr-un
angajament.

Cea mai mare teams.: disocierea, separarea, renegarea.

Alimentatia: apetit bun. Mananca repede. Adauga sare
~i condimente. Se poate controla cand e ocupat, dar apoi
poate pierde controlul.

Boli posibile: boli legate de control ~i de pierderea
acestuia, agorafobie, spasmofilie, afectiuni ale sistemului
digestiv, boli terminate in ,,-ita", herpes bucal.
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Capitolu16

Nedreptatea
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Nedreptatea este caracteristica une! persoane sau a
unui lucru lipsite de dreptate. Dreptatea, justitia se
define~te ca fiind aprecierea, recunoa~terea ~i respectul
drepturilor ~i a meritelor fiecaruia. Cuvinte sinonime ale
cuvantu1ui justitie sunt: dreptate, echitate, impartia1itate,
integritate. 0 persoana care sufera de nedreptate este deci 0
persoana care nu se simte apreciata 1ajusta ei va1oare, care
nu se simte respectata sau care nu crede ca prime~te ceea
ce merita. Cineva poate, de asemenea, sa sufere de
nedreptate ~i cand prime~te mai mu1t decat considera ca
merita. Prin urmare, rana de nedreptate poate fi provocata
de ideea ca avem mai multe 1ucruri materia1e decat cei1a1ti,
sau, din contra, ca nu primim destul.

Aceasta rana se activeaza in momentu1 dezvo1tarii
individua1itatii copi1u1ui, adica intre patru ~i ~ase ani,
aproximativ, in perioada in care devine con~tient ca este 0
fiintll umana, 0 entitate intr-un intreg cu proprii1e 1ui
diferente.

Copilu1ui i se pare nedrept sa nu poata sa-~i dezvo1te
individualitatea, sa nu poata sa se exprime ~i sa fie e1
insu~i. Traie~te aceasta rana mai ales in relatia cu
parintele de acela~i sex. Sufera din cauza racelii ace1ui
parinte, adica din cauza incapacitatii acestuia de a simti ~i
de a se exprima. Nu vreau sa spun ca toti parintii ce10r care
sufera de nedreptate sunt reci, dar sunt perceputi astfe1 de
catre copil. Acesta sufera de asemenea din cauza
autoritarismu1ui ace1ui parinte, a critici10r frecvente, a
severitatii, into1erantei sau conformismu1ui. In majoritatea
cazurilor, ace1 parinte sufera 1a randul 1ui de aceea~i rana.
Poate ca nu este traita inace1a~i mod sau in ace1ea~i
circumstante, dar exista, iar copi1u10 simte.

Une1e persoane rigide mi-au povestit ca relatia cu
parintele de acela~i sex era foarte buna in perioada
ado1escentei ~i ca erau chiar prieteni cu acesta. De fapt, era
vorba des pre 0 re1atie superficiala in care nici parintele, nici
copilul nu vorbeau despre ceea ce simteau.

Sufletul care alege sa se intoarca pe Pamant pentru a-~i
vindeca rana de nedreptate i~i va a1ege parinti care i1 vor
ajuta sa reia contactul cu acea rana. Unu1 dintre parinti,
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uneori chiar amandoi, pot suferi de aceeaf?i rana. Reactia in
fata nedreptatii consta in blocarea sentimentelor, crezand ca
astfel evitam rana. Masca pe care f?i-ocreeaza copilul pentru
a se proteja in acest caz este RIGIDITATEA. Chiar daca
cineva if?iblocheaza sentimentele, acest lucru nu inseamna
ca acea persoana nu mai simte nimic. Din contra,
persoane1e rigide sunt foarte sensibile, dar if?i dezvolta
capacitatea de a nu simti acea sensibilitate ~i de a nu 0
arata celorlalti.

Dintre cele cinci caractere, rigidul este cel care are cel
mai des tendinta de a-~i incrucif?a bratele. Astfel i~i
blocheaza regiunea plexului solar, pentru a nu, simti. 0 alta
modalitatea de a nu simti este aceea de a se imbraca in
negru. Am mentionat ca fugarului ii place de asemenea sa se
imbrace in negru, dar avand 0 motivatie diferita, aceea de a
vrea sa dispara. Persoanele care au cele doua rani, de
respingere ~i de nedreptate, nu poarta, in general, dedit
haine negre sau inchise la culoare.

Rigidul cauta dreptatea f?i justetea cu orice pret.
Devenind un perfectionist va incerca sa fie mereu corect.
Crede ca, daca ceea ce face sau spune este perfect, acel
lucru va fi automat ~i corect. Pentru el este foarte greu sa
intelega ca, actionand intr-un mod perfect, conform
propriilor lui criterii, poate in acela~i timp fi nedrept.

Cel care sufera de nedreptate este mai inclinat sa simta
invidie pentru cei care au mai mult decat el ~i care, in opinia
lui, nu merita. De asemenea, poate fi convins ca ceilalti il
invidiaza cand el are mai mult decat ei. Gelozia, care este
diferita de invidie, este traita mai mult de dependent sau de
dominator. Dependentul este gelos deoarece ii este teama ca
va fi abandonat, in timp ce dominatorul este gelos din teama
de a nu fi tradat.

Masca rigidului se distinge printr-un corp drept, rigid f?i
"cat mai perfect posibil". Corpul este bine proporJ:ionat, cu
umerii drepti, avand aceeaf?i latime ca f?i~oldurile. Rigidul se
poate ingra~a in timpul vietii, dar corpul lui va continua sa
fie bine proportionat. Motivul pentru care se ingra~a e
explicat in capitolul precedent.

Mentionez ca rigidul este cel caruia ii este cel mai teama
de a se ingra~a. Va face totul pentrua nu se ingraf?a. Tot el
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este cel care nu accepta sa faca burta, Cand sta in picioare,
are tendinta de a-,?i suge burta. Femeia rigida vrea sa
considere ca nu este normal pentru 0 femeie sa nu aiba
burta. Corpul femeii trebuie sa aiba rotunjimi, altfel nu este
feminin.

Barbatii, precum ,?i femeile de acest gen au fese
rotunde, frumoase, Femeile au talia mica. Celor rigizi Ie
place sa poarte haine stranse pe talie sau sa paarte a curea
in jurul taliei, Acest gen de prsoana crede ca, strangandu-~i
talia, care se afla in regiunea plexului solar (zona emotiilor),
va simti mai putin.

Aceste persoane sunt pline de viata, au mi~cari
dinamice. Dar, gesturile lor sunt rigide, fara prea multa
flexibilitate ~i arata 0 inchidere, ca de exemplu cand 0
persoana rigida are dificultati in a-~i deschide in intregime
bratele. Au piele frumoasa ~i privirea stralucitaare.
Maxilarul inferior e mai degraba strans, gatul drept de
mandrie, uneori se pot vedea nervii gatului care se mi~ca

Daca va recunoa,?teti in caracteristicile fizice descrise
mai sus, inseamna ca suferiti de 0 rana de nedreptate grava.
Daca va regasiti daar cateva dintre aceste trasaturi, rana
voastra de nedreptate nu este prea mare.

Inca din copilarie, rigidul i~i da seama ca este apreciat
mai mult pentru ceea ce face decat pentru ceea ce este.
Chiar daca nu intotdeauna aceasta este realitatea, este
convins de acest Iucru. De aceea devine foarte performant ~i
incepe foarte curand sii se descurce singur. Face totul
pentru a nu avea probleme, ,?i chiar cand Ie are din plin,
prefera sa spuna ca nu Ie are, pentru a evita sa simta
suferinta legata de ele. Este foarte optimist, adeseori prea
optimist, Crede ca spunand mereu "nu e nici 0 problema",
situatiile dificile se vor rezolva mai repede, Nu cere ajutor
decat in ultimul moment,

Cand i se intampla sa traiasca 0 deceptie, sau un
eveniment neprevazut, va continua sa spuna: "Nu e nici 0
problema!" Astfel ajunge sa ascunda, in fata lui ~i in fata
celorlalti, ceea ce simte ~i are 0 aparentii. de imperturbabil.

Rigidul la fel ca ~i dominatorul are adesea 0 problema
legata de !ipsa de timp, dar din motive diferite. Rigidul nu
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are suficient timp deoarece vrea ca totul sa fie perfect, in
timp ce dominatorul nu are destul timp, deoarece este prea
ocupat sa se amestece in treburile altora. Rigidului nu Ii
place nici lui sa intrarzie, dar 0 va face des deoarece pierde
mult timp pentru a se pregati.

Cand rigidul este convins ca are dreptate in fata
autoritatii sau a cuiva care se considera 0 autoritate in
materie, se va justifica pana cand i se va da dreptate. Ii este
teama de autoritate deoarece, a invatat, copil fiind, ca
autoritatea are intotdeauna dreptate. Cand ceilaiti par a nu
avea in credere in el ~i pun multe Intrebari referitor la 0
situatie, in timp ce el ~tie ca a fost cinstit ~i corect, va trai
acest lucru ca pe un interogatoriu ~i va simti 0 nedreptate.

Dat fiind faptul ca va cauta mereu dreptatea, vrea sa se
asigure ca este demn de ceea ce prime~te. Meritul este
important pentru un rigid ~i inseamna sa obtina 0
recompensa in urma unei performante realizate. Daca va
primi mult, fara sa fi lucrat prea mult, crede ca nu merita ~i
face in a~a fel incat sa piarda ceea ce a primit. Cei care sunt
foarte rigizi fac in a~a fel incat sa nu primeasca nimic,
deoarece, in opinia lor, trebuie sa fie extraordinari pentru a
merita 0 recompensa.

In explicatiile pe care Ie da, rigidul vrea ca toate detaliile
sa fie corecte, dar expresiile pe care Ie folose~te sunt pe
departe de a fi mereu corecte, deoarece exagereaza foarte
u~or. Folose~te frecvent cuvintele fntotdeauna, niciodatd ~i
Joarte. De exemplu, 0 doamna rigidd ii spune sotului ei: "tu
nu e~ti NICIODATA aici, e~ti TOT TIMPUL plecatJ" Nu i~i da
seama ca, exprimandu-se astfel, este incorecta deoarece
foarte rar 0 situatie se poate repeta fntotdeauna sau
niciodatd. Pentru un rigid adesea totul este Joarte bun, Joarte
bine, Joarte special etc. Cu toate acestea, nu ii place ca
ceilalti sa foloseasca aceste cuvinte. Cand fac acest lucru, ii
acuza ca exagereaza ~i nu folosesc cuvintele potrivite.

Religia poate avea un impact mai mare asupra unui
rigid decat asupra celor care sufera de aite rani. Binele ~i
raul, corectitudinea ~i incorectitudinea sunt notiuni foarte
importante pentru el. De altfel, aces tea sunt principiile dupa
care i~i ghideaza viata. Se poate remarca acest lucru ~i din
limbajul pe care 11 folose~te. Adesea i~i incepe frazele
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folosind bine sau bun, pentru a se asigura ca ceea ce va
spune va fi un lucru bun ~i corect. I~i incheie fraza prin de
acord? pentru a verifica justetea a ceea ce tocmai a spus.
Folose~te mai multe adverbe care precum exact, corect, cu
siguranfo., probabil etc. Spune de asemenea: "nu este clar". Ii
plac explicatiile clare ~i precise.

Cand un rigid este emotionat, nu vrea sa arate acest
lueru, dar ne putem da seama dupa tonul voeii care devine
see ~i inflexibil. Poata sa foloseasea r8.sul pentru a-~i
aseunde sensibilitatea ~i emotiile. Poate sa rada din nimie,
pentru ceva ce celorlalti nu li se pare amuzant.

Cand este intrebat un rigid ce mai face, va raspunde
invariabil ,Joarte bineJ" Raspunde foarte repede, pentru a nu
avea timp sa simta ceva. Dupa aceea, in timpul conversatiei,
va vorbi despre mai multe aspecte din viata lui care nu merg
atat de bine. Cand i se spune: "dar credeam co. spuneai co.
este Joarte bine" va raspunde ca, de fapt, nu este vorba
despre probleme serioase.

Teama de a se in~ela este foarte puternica in cazul unui
rigid. In timpul atelierelor mele, doar persoanele rigide vin ~i
ma intreaba: "Am Jo.cut exercifiul a~a cum trebuia?" In loc sa
fie interesate de ceea ce simt sau de ceea ee pot sa invete
din acel exercitiu, ele sunt interesate mai mult sa ~tie daca
I-au facut bine. Am observat de asemenea ca, atunci cand
vorbesc despre un comportament sau 0 atitudine pe care
rigidul Ie considera ca fiind noi defecte, adica Se eonsidera
pe sine incorect din moment ce are acel comportament, ma
intrerupe, chiar inainte ea eu sa termin ce am de spus,
pentru a ma intreba: "ce Jacem acum in situatia asta?" Vrea
sa obtina imediat trucuri pentru a deveni perfect. Daca nu
este perfect, va trebui sa se controleze pentru a nu lasa sa
se vada defectul pe care tocmai I-a descoperit. Nu i~i da
seama, 0 data in plus, ca este incorect fata de el insu~i,
deoareee cere mult prea mult de la el. Ar vrea sa rezolve
lucrurile imediat. Nu i~i acorda timp pentru a simti ce se
intampla, pentru a-~i acorda dreptul de a fi uman ~i de a
avea in continuare lucruri de rezolvat.

Am remarcat la cei care poarta masca rigidului 0
tendinta de a ro~i foarte u~or, atunci cand imi povestesc
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ceva ce ei considera a fi nedrept. De exemplu, acest lucru se
observa cand cineva imi vorbeqte des pre dificultatea pe care
o are de a ierta pe cineva care i-a facut rau sau cand
vorbe~te de rau de cineva pentru ca nu il mai suporta ~i
considera atitudinea acelei persoane ca fiind nedreapta.
Aceata reactie indica faptul ca persoanei respective ii este
ru~ine de ea insa~i, de ceea ce face sau nu face. In schimb,
nu ~tie ca acesta este motivul pentru care ro~e~te ~i uneori,
nici macar nu i~i da seama ca ro~e~te. De altfel, persoanele
de genul jUgarnlui sau a rigidului sunt cele care au cel mai
frecvent probleme de piele.

Aceasta teama de a nu se in~ela 0 determina pe 0
persoana rigida sa se situeze adesea in situatii in care are de
facut 0 alegere. Cu cat cuiva ii este mai frica cu atat va
atrage situatii corespunzatoare acelei frici. De exemplu,
daca cineva are de facut 0 alegere cand vrea sa-~i cumpere
ceva, dar nu are bani. Se intreaba daca ar trebui sa-~i
permita sa faca acea cumparatura. Deci, trebuie sa se
hotarasca daca sa faca sau nu acea cumparatura. Se
intampla frecvent ca 0 persoana rigida sa-~i faca 0 placere
alegand 0 anum ita optiune, iar apoi sa aiba senzatia ca a
pierdut un alt lucru. De exemplu, un domn care alege sa
cumpere bilete pentru 0 vacanta frumoasa. Mai tarziu va
spune ca ar fi trebuit sa foloseasca acei bani pentru a-~i
renova casa. Din cauza fridi sale de a alege varianta
proasta, rigidul se indoie~te adesea de el insu~i, dupa ce a
facut acea alegere. I~i pune adesea intrebarea daca alegerile
pe care Ie face sunt cele mai bune pentru el, cele mai
corecte.

Daca vedeti persoane carora Ie este greu sa aleaga de
exemplu, la restaurant, 0 prajitura, 0 sticla de vin etc.,
puteti fi siguri ca este yorba despre un rigid, specialist in
astfel de situatii. In timpul diverselor pauze de masa, la
restaurant, am observat ce se intampla cand se aducea nota
de plata. Dominatornl vrea sa fie stapan pe situatie spunand:
"suntefi de acord sa imparfim nota in mod egal? Va merge
mult mai repede ~i va fi mai pupin complicat astfel". Se
exprima cu atata forta ~i control incM ceilalti vor accepta
politicos. Ca1culeaza repede, impartind suma in mod egalla
numarul de persoane ~i ii anunta suma pe care trebuie sa 0

116



plateasca fiecare. In acel moment intervin persoanele de tip
rigid. Ele nu sunt multumite. Cel care trebuie sa plateasca
mai mult deci3.t a consumat considera ca este nedrept, iar
eel care a comandat feluri de mancare' mai scumpe
considera ca fiind injust ca ceilalti sa plateasca mai mult,
cand el este cel care a profitat de acest lucru. In astfel de
situatii, de obicei se reface calculul.

Persoanele rigide sunt foarte exigente cu ele insele, in
majoritatea aspectelor vietii. Au 0 mare capacitate de a se
eontrola ~i de a-~i impune anumite sarcini. Am mentionat,
in capitolul anterior, ca dominatorului ii place sa controleze
ceea ce se intampla in jurul lui. In schimb, rigidul, cauta
atiH de mult perfectiunea incat are tendinta mai degraba, sa
se controleze pe el insu~i. Devine performant ~i cere atat de
mult de la el, incat ~i ceilalti ii vor cere la fel de multo De
foarte multe ori am auzit femei rigide spunandu-Ie celor din
jur: "nu ma mai considerati ca fiind femeia robot care poate
sa faca orice!" In realitate aceste femei vorbesc astfel pentru
ele insele. Ceilalti sunt prezenti pentru a Ie confirma cat de
mult pretind de la ele insele.

Un participant la unul dintre atelierele mele a povestit,
intr-o zi ca tatallui ii spunea mereu: "tu nu ai nici un drept,
nu ai decat obligatii". Iar aceasta fraza a ramas inscrisa in el,
inca din copilarie ~i recuno~tea ca are 0 dificultate in a face
ce vrea. Spunea ca nu i~i permite sa fie altfel, sa se amuze,
sa se odihneasca. Crede ca est obligat sa fie mereu in
actiune. Astfel, i~i indepline~te datoria. Iar cum tot timpul
este ceva de facut in cotidian, acest lucru inseamna ca
rigidul i~i permite foarte rar sa se destinda fara a se simti
vinovat. De exemplu, se justifica dupa ce se distreaza sau se
odihne~te, spunand ca a meritat acest lucru dupa cat a
muncit. In plus, rigidul se simte foarte vinovat daca el nu
face nimic in timp ce altcineva lucreaza. Considera acest
lucru nedrept.

Din aceasta cauza corpul lui, mai ales picioarele ~i
bratele sunt tensionate, chiar ~i in timpul momentelor de
repaos. Trebuie sa faca un efort pentru a-~i relaxa
picioarele, pentru a Ie lasa sa se destinda. In ceea ce ma
prive~te, mi-am dat seama de acest lucru doar in ultimii ani.
Am mers la un moment dat la coafor sau in timp ce citeam
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ceva, dintr-o dahi mi-am dat seama ca aveam picioarele
rigide. Trebuia sa Ie dau dreptul, in mod conqtient sa se
destinda. Inainte nici macar nu eram con::jtienta de aceasta
inflexibilita te.

Rigidul are de asemenea 0 dificultate nu numai in a-::ji
respecta limite Ie, ci, mai ales, in a Ie recunoaqte. Dat fiind
ca nu iqi acorda timpul necesar pentru a simti daca ceea ce
face corespunde sau nu nevoilor lui, face adesea prea multe
qi pana la urma cedeaza. De altfelii este foarte greu sa cera
ajutorul cuiva. Prefera sa faca totul singur pentru a fi sigur
ca este perfect. De aceea, rigidul este cel mai predispus sa
sufere de epuizare fizica, de bum-out.

Puteti sa constati ca marea nedreptate de care sufera un
rigid este impotriva lui insuqi. Se acuza foarte uqor, de
exemplu, daca cumpara ceva de care crede ca nu are
neaparat nevoie qi in ace I moment cineva pe care 11iubeqte
se priveaza de strictul necesar pentru ca el sa-qi permita
acea cumparatura, va trebui sa justifice acea investitie in
fata lui insuqi spunand apoi ca de fapt nu 0 merita. Daca
nu, se va acuza ca este incorect.

Rana de nedreptate este 0 alta rana pe care trebuie sa 0
vindec in aceasta viata. Mi s-a in tam plat de mai multe ori sa
pierd sau sa stric ceva nou, de la prima folosire a acelui
articol, atunci cand credeam ca nu aveam neaparat nevoie
de el. Astfel am qtiut ca ma simteam vinovata, deoarece in
mod conqtient, credeam ca de fapt acceptasem alegerea qi ca
nu aveam motive sa ma simt vinovata.

Am invatat ca un proces de acceptare nu este
neaparat realizat daca incercam sa ne convingem la
nivel mental ca meritam ceva anume. In acesta situatie
ceea ce lipseqte este capacitatea de a simti ca meritam acel
lucru. Putem sa qtim, la nivel rational, ca 11meritam, dar
trebuie sa simtim mai mult pentru a ne acorda dreptul de a
ne procura acel· lucru sau de a considera 0 anume
cunparatura ca fiind ceva corect. Mai multe persoane m-au
auzit spunand ca cea mai frumoasa recompensa pe care pot
sa mi-o dau este aceea de a merge prin magazine qi de a-mi
cumpara ceva frunos, de care nu am nevoie neaparat. Astazi
qtiu ca, daca am aceasta nevoie, este pentru a ma ajuta sa
incetez sa mai cred in ideea de merit qi pentru a reuqi sa imi
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permit ceea ce ma face sa ma simt bine, fara sa ma simt
vinovata.

Am observat adesea ca participantilor de tip rigid, de la
atelierele mele, Ie place sa se asigure ca cei apropiati !?tiu ca
ei vin la un curs 'Ii ca nu sunt in vacanta, ci vin acolo
pentru a lucra pentru ei in'li'li. Cei care vin din alte localitati
!?ise cazeaza la un hotel fac in a'la fel incat sa. ia cea mai
ieftina camera pe care 0 gasesc. Unii dintre ei nu Ie spun
celor din familie ca stau la un hotel, de teama. ea vor fi
judecati ca fiind incorecti. Cand incearea sa aseunda eeea ee
face sau ceea ce i!?i eumpara, rigidul simte nu daar
vinovatie, ci 'Ii ru'line.

Rigidului ii place ca cei din jurul lui sa. fie la eurent eu
eeea tot ceea ce face 'Ii ee are de IaCU t. Dominatorul
actioneaza !?iel la fel, dar din alte considerente. Aee.sta din
urma. vrea sa arate faptul ea este responsabil, in tirnp ee
rigidul face acest lucru pentru a arata ca merita 0
reeompensa. Astfel, cand pl8,te!?tepentru conditii de lux sau
pentru un concediu, nu se va simti vinovat. Spera ea eeilalti
sa. considere corect faptul ca !?i-a aeordat 0 reeompensa.
Dupa cum ati observat, notiunea de merit este foarte
importanta pentru un rigid. Nu ii place sa i se spuna ea este
un noroeos, deoarece, pentru el a fi noroeos nu este un
lucru eoreet. Vrea sa merite tot ceea ee i se intampla. Daea
eineva II spune ea este noroeos, elii va raspunde: "nu este
vorba despre noroe, deoareee am muncit mult pentru a ajunge
aiei." Daca elinsu'li crede ca intr-adevar a fost noroeos 'Ii nu
a meritat ceea ee a obtinut, se va simti foarte prost 'Ii dator
fata de cineva. Va face totul pentru a nu pastra ceea ce a
obtinut doar pentru el.

o caracteristica a rigidului, greu de recunoscut pentru
persoanele care nu sufera de 0 rana de nedrepatate, este
faptul ca i se pare adesea mai nedrept sa fie favorizat decat
sa fie defavorizat fata de ceilalti. Intr-o astfel de situatie
anumite persoane de genul rigid vor face tot posibilul pentru
a pierde sau opri ceea ce Ii se ofera. Altii gasesc un motiv sa
se planga in a!?a fel incat sa ascunda celor din jur faptul ca
nu mai suporta. Altii se cred datori sa ofere ceva in schimb.
Fiind eu insami 0 persoana de genul rigid pot sa confirm
acest lucru, deoarece, inca din copilarie, am avut talent 'Ii
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abilitati in multe domenii. Am fost de mai multe ori eleva
preferata a profesorilor. Am ineeput inca de atunei sa fae
multe pentru a-i ajuta pe eeilalti, deoareee mi se parea
nedrept ea eu sa am mai mult deeM ei. De altfel, aeesta este
motivul pentru care 0 persoana rigid a va fi tentata sa-i ajute
pe ceilalti.

In consecinta, nu este surprinzator faptul ca 0 astfel de
persoana are 0 dificultate in a primi cadouri, deoarece se va
simti datoare. Decat sa se simta obilgata sa ofere celuilalt
eeva avand aceea~i valoare (pentru a fi eorecta), prefera sa
nu primeasca nimic ~i va refuza. Cand de exemplu, cineva 0
invita la masa, prefera sa refuze deeat sa tina minte apoi, ca
data viitoare va fi nindul ei sa plateasca. Daca accepta, 0 va
face cu gandul de a se revan~a generos.

Este normal ca cineva care sufera de nedreptate sa-~i
atraga cat mai des situatii nedrepte, in aeceptiunea ei. De
fapt, 0 situatie pe care 0 astfel de persoana 0 considera ca
fiind nedreapta, poate fi interpretata diferit de catre cineva
care nu sufera de aceasta rana. De exemplu: in urma cu
ceva timp vorbeam eu 0 doamna care suferise mult din
cauza faptului de a fi cea mai mare dintre fratii ei. I s-a
parut intotdeauna nedrept ca trebuia sa 0 ajute pe mama ei
~i sa aiba grija de ceilalti copii ~i mai ales faptul ca trebuia
sa fie un exemplu pentru ei. In sehimb, alte femei imi
povesteau ca Ii se parea nedrept sa fie al doilea sau al treilea
copil, deoareee foarte rar primeau haine noi, fiind obligate
sa Ie poarte pe cele ale surorii mai mari.

De atatea ori am auzit barbati sau femei care spuneau
cat de nedrept Ii se pare lor sa fie obligati sa se ocupe de un
parinte bolnav ~i batran! Iar eeea ee li se parea eel mai
nedrept era faptul ca fratii ~i surorile lor gaseau 0 multime
de scuze pentru a nu se ocupa de parinti, lucru care ii
obliga pe ei sa 0 faca. Acest gen de situatii nu sunt
intamplatoare. Persoanele rigide nu sufera de fapt din cauza
acetor situatii. E mai degraba invers: rana lor de
nedreptate atrage acet gen de situatii care vor inceta in
momentul in care rana lor va fi vindecata.

Am mentionat mai devreme capacitatea rigidului de a se
controla, de a-~i creea obligatii. De aceea partea rigida a
unei persoane este eea care impune un regim. 0 persoana
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care nu sufera de ran a de nedreptate, deci un non rigid, nu
va reu~i, deoarece nu se va putea controla ca un rigid.
Rigidul, de exemplu, nu poate intelege de ce un masochist
nu tine regim. Nu il accepta pe acesta. Crede ca ~i ceilalti ar
putea sa se controleze la fel ca ~i el, daca ar vrea eu
adevarat. Motivatia rigidului cind i~i creeaza obligatii este
aceea de a atinge perfeqiunea pentru el insu~i, conform
propriului sau ideal de perfeqiune.

o persoana care nu este rigida., se va acuza de lipsa de
vointa, dar este important sa faeem distinetia intre a avea
vointa ~i a se controla. Persoana care se controleaza este eea
care i~i impune ceva, lara ca acel lucru sa eQrespunda
neaparat unei nevoi.

In spatele controlului, se ascunde inevitabil 0 friea.
Persoana care are vointa ~tie ce vrea ~i e determinata sa
obtina acel lucru. Ajunge sa-~i atinga scopul Hind
organizata, nerenuntand la obieetivul ei ~i i~i respecta
nevoile ~i limitele. Cand se intampla ceva care ii sehimba
planurile, devine flexibila ~i este capabila sa i~i refaca
planurile pentru a-~i atinge scopul. In timp ee, 0 persoana
rigida. nici macar nu verifica daca ceea ce dore~te raspunde
intr-adevar uneia dintre nevoile ei. Nu i~i aloea timp pentru
a se intreba: "cum ma simt cu aceasta. dorinta ~i cu
modalitatea pe care am ales-o pentru a 0 fndeplini?"

Rigidul poate parea uneori dominator, dar eand
intervine pe langa ceilalti, nu 0 face pentru a controla ~i a
atrage atentia sau pentru a parea puternic, cum face
dominatorul, el intrevine doar daca eeea ce s-a spus este
nedrept pentru cineva sau nu i se pare lui corect. Rigidul
rectifica ceea ce s-a spus, in timp ee dominatorul adauga
ceva la ceea ce s-a spus. Rigidul poate eritiea 0 persoana
daca crede ca aeea persoana, eu talentul ~i calitatile sale, ar
fi putut indeplini mai bine 0 sarcina. Dominatorul va eritica
pe cineva daca sarcina pe care 0 avea de indeplinit nu a fost
lacuta a~a cum voia el, in funqie de gusturile ~i a~teptarile
sale.

Mai exista 0 diferenta intre felul de a controla al rigidului
~i cel al dominatorului: persoana rigida se eontroleaza pentru
a nu pierde controlul, deoarece crede ea, pierzandu-l, va fi
nedreapta fata de celalalt. Persoana dominatoare, se
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controleaza pentru a putea controla mai bine 0 situatie sau
o alta persoana, pentru a fi cea mai puternica.

Persoanei rigide ii place ca totul sa. fie foarte bine
ordonat. Nu ii place cand trebuie sa caute ceva. Unii pot
ajunge pana. la obsesie in nevoia lor de ordine perfecta.

Rigidul are de asemenea 0 mare dificultate in a face
diferenta dintre rigiditate ~i disciplina. Definitia mea
preferata despre rigiditate este: 0 persoana rigida i!?i uita
nevoia de la care a plecat pentru a se agata mai degraba de
mijlocul prin care ajunge sa-~i implineasca acea nevoie. 0
persoana disciplinata va gasi 0 modalitate de a-~i indeplini 0
nevoie, fara sa uite de acea nevoie. De exemplu, cineva care
decide sa mearga pe jos 0 ora pe zi pentru a-~i pastra forma
fizica. Mijlocul este, in acest caz mersul pe jos. I~i impune sa
mearga pe jos, in fiecare zi, fie ca e timp frumos, fie ca e
timp urat. Daca intr-o zi nu va face acest lucru i!?iva purta
pica pentru asta. Persoana disciplinata nu uita de ce merge
pe jos in fiecare zi. In anumite zile va decide sa nu mearga
pe jos, fiind mai bine astfel pentru sanatatea ei. A se forta
i-ar dauna mai mult decat arice in acest caz. Nu se va simti
vinovata ~i i!?iva relua mersul pe jos adoua zi, odihnita. 0
persoana disciplinata nu abandoneaza un proiect deoarece a
pierdut 0 zi sau fiindca s-a produs 0 schimbare in planul ei.

Rigidul traie~te adesea un stres, deoarece i~i impune
perfectiunea in orice. Dominatorul este ~i el la randul lui
stresat, dar din motive diferite: vrea sa reu!?easca. Vrea sa
evite e!?ecul cu orice pret din frica de imaginea pe care ar
putea-o avea in ochii celorlalti !?i din teama de a nu-!?i
peric1ita reputatia.

Persoana care poarta masca rigidului este foarte rar
bolnava. Oricum, chiar daca ar durea-o ceva, ar incepe sa
simta acest lucru doar cand starea ei s-ar agrava multo Este
foarte dura cu corpul ei. Este genul de persoana care nu
simte cand corpul ei are nevoie sa elimine, fie fecale, fie
urina. Este persoana care se poate controla cel mai mult
timp. Atunci cand simte inseamna ca corpul ei nu se mai
poate retine. Poate sa se loveasca, sa. aiba 0 vanataie mare,
fara sa simta durerea. Daca simte putina durere in
momentul in care se love~te, mecanismul ei de control se
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declan~eaza imediat, ceea ce ii permite sa anihileze durerea.
Ati observat adesea in filme cand cineva este torturat, sau in
filmele de spionaj, ca actorii ale~i au intotdeauna
caracteristicile fizice ale rigidului. Putem sa cunoa~tem cu
u~urinta un politist, dupa fizicul lui de rigid. Astfel de
persoane pot avea ~i alte rani, dar partea lor rigida este cea
care ii determina sa aleaga 0 meserie prin care cred ca vor
aduce dreptatea pe lume. Totu~i, cand unui politist sau
unui spion ii place sa i~i arate puterea ~i forta, atunci
masca lui de dominator I-a determinat sa aleaga acea
meserie.

Am observat ca persoanele rigide se lauda ~i l~i fac un
titlu de glorie din faptul ca nu au nevoie niciodata de
medicamente sau de medic. Multe dintre ele nici macar nu
au un medic de familie, iar daca ar avea 0 urgenta nu ar ~ti
cui sa se adreseze. Cand se hotarasc sa ceara ajutor, putem
sa credem ca sufera de mai mult timp ~i ca au ajuns la
limita controlului lor. Nu reu~esc sa ajunga pana la partea
care Ie spune: "eu nu voi simP".

Este important sa ~tim ca nimeni nu se poate controla
toata viata. Toti avem limite in plan fizic, emotional ~i
mental. De aceea auzim des spunandu-se despre 0 persoana
rigida : "nu fnteleg ce i se fntdmpla. Aceasta persoana nu era
niciodata bolnava, iar acum are 0 problema dupa alta." Acest
gen de situatie se intampla cand persoana rigid a nu mai
reu~e~te sa se controleze.

Emotia cea mai frecventa traita de catre rigid este furia,
mai ales impotriva lui. Prima lui reactie cand este furios este
de a ataca pe altcineva, chiar daca furia e resimtita
impotriva lui insu~i. In realitate este furios pe el deoarece nu
a vazut ce era corect sau nu a Iacut ceea ce trebuia facut.
De exemplu, 0 persoana rigid a care imprumuta. bani unui
prieten, ~tiind ca acel prieten are des probleme cu banii. Ii
imprumuta banii deoarece ~tie ca acel prieten i-a promis sa
ii dea inapoi in doua saptamani, deoarece a~teapta sa
primeasca ni~te bani, dar nu i~i tine promisiunea. Rigidul
va fi atunci furios pe el insu~i deoarece nu a vazut lucrurile
corect ~i i-a acordat acelui prieten inca 0 ~ansa. El vrea
adeseori sa acorde 0 ~ansa celorlalti fiindca se considera
mai corect astfel. Daca este foarte rigid, probabil ca nici
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macar nu i~i va recunoa~te furia ~i va incerca sa rezolve
situatia scuzandu-l pe celalalt.

Acela~i exemplu poate fi trait ca a rana de tradare, in
cazul in care cel care imprumuta bani este un dominator.
Acesta din urma insa nu i~i va purta pica precum rigidul. Va
fi resentimentar fata de acel prieten, in care a avut
incredere, pentru ca nu ~i-a respectat promisiunea.

Rigidul este in acela~i timp persoana care are 0
dificultate in a se lasa iubit ~i a-~i arata iubirea. Se gande~te
adesea prea tarziu la ce ar fi vru t sa spuna sau la semnele
de afectiune pe care ar fi vrut sa Ie arate celui pe care i1
iube~te. i~i propune frecvent sa faca acest lucru cand i1 va
revedea, dar uita cand se ive~te 0 ocazie. Prin urmare este
considerat a persoana rece, lipsita de afectivitate. Actionand
astfel este nedrept fata de ceilalti ~i mai ales fata de el,
deoarece nu poate sa exprime cea ce simte cu adevarat.

Rigidul, fiind foarte sensibil evita sa se lase atins,
psihologic vorbind, de catre altii. Acesta teama de a fi atins
sau afectat de catre alte persoane este suficient de putemica
pentru a-i crea probleme de piele. Pielea, fiind un organ de
contact, ne ajuta sa-I atingem ~i sa fim atin~i de catre
ceilalti. Prin urmare, daca este respingatoare, piele ii alunga
pe ceilalti. Persoanei care are 0 afecpune a pielii ii este frica
de ceea ce ceilalti ar putea crede despre ea.

Aceasta teama de a se lasa atins de catre ceilalti, poate
fi observata in corpul rigidului, care se inchide. Bratele lipite
de corp, mai ales de la cot la umar, mainile stranse, precum
~i picioarele stranse, lipite unul de celalalt, sunt elemente
care indica acesta inchidere.

Un alt mijloc des folosit de catre rigid pentru a fi nedrept
fata de el insu~i este comparatia. Are tendinta de a se
compara cu eei pe care ii considera mai buni decat el ~i mai
ales, "mai perfect!" decat el. A se devaloriza astfel reprezinta
o mare nedreptate ~i a forma de respingere a fiintei lui.
Foarte des, in copilarie, rigidul a trait situatii in care a fost
comparat fie cu fratii, surorile sale, fie cu prieteni sau colegi
de ~eoala. in aeele momente ii acuza pe ceilalti ca nu sunt
corecti cu el, deoarece nu ~tia ca, daca cei apropiati il
eomparau eu altii, a Iaceau pentru a-I arata ceea ce faeea el
insu~i, in interiorullui.
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Dadi va recunoa~teti in aceasta rana de nedreptate ~i
purtati masca rigidului, primul lucru pe care trebuie sa il
faceti este sa admiteti de fiecare data cand sunteti nedrepti
cu altii ~i mai ales cu voi in~iva, in fiecare zi. Aceasta este
parte a cea mai grea, de a admite, dar astfel va incepe
procesul de vindecare. Voi vorbi mai detaliat in capitolul
urmator des pre felul in care putem vindeca aceasta boala.

imi amintesc un incident care s-a petrecut cu unul
dintre fii mei, cand acesta avea 17 ani, incident care mi-a
atins puternic rana de nedreptate, pe care incerc sa 0 vindec
in aceasta viat§.. intr-o zi, cand eram singuri, I-am intrebat:
"spune-mi, dupa parerea ta, care este atitudinea mea, in
calitate de mama, care te-a facut so. suferi eel mai mult?". El
mi-a raspuns: "nedreptatea tar'. Am ramas fara cuvinte, nu
mai pu team sa vorbesc, atiH de mare era surpriza mea. imi
aminteam toate situatiile in care incercasem sa fiu 0 mama
corecta. Punadu-ma in locul copiilor mei, pot sa inteleg
acum, ca au considerat anumite comportamente ~i atitudini
ale mele ca fiind injuste. Totu~i, caracteristicile flZice ale
baiatului meu indica faptul ca experienta lui de nedreptate,
traita cu mine i-a activat mai degraba ran a de tradare. De
fapt, a considerat nedreapta indiferenta tatalui sau, la
vederea comportamentului meu fata de el. in corpul sau, se
pot vedea doua rani: cea de nedreptate ~i cea de tradare.
Acest lucru este foarte des intalnit ~i inseamna ca exista
ceva diferit de rezolvat cu fiecare dintre cei dOl parinti: ran a
de tradare cu parintele de sex opus, iar cea de nedreptate cu
parintele de acela~i sex.

Cea mai mare teama a rigidului este RACEALA,
indiferenta. Are la fel de multe probleme in a-~i accepta
propria raceala cat ~i in a 0 accepta pe a celorlalti. Face tot
posibilul pentru a parea calduros. De altfel se considera
calduros ~i nu i~i da seama ca ceilalti pot sa-l considere
rece ~i insensibil. Nu este con~tient de faptul ca evita sa
intre in contact cu sensibilitatea lui pentru a nu i~i arata
vulnerabilitatea. Nu poate accepta aceasta indiferenta,
deoarece acest lucru ar insemna sa fie faro. inima, adica
nedrept. De aceea este foarte important pentru un rigid sa i
se spuna ca este bun, adica bun in ceea ce face ~i plin de
bunatate. in primul caz se va crede perfect, iar in al doilea,
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calduros. Ii este greu sa vada raceala celorlalti. Cand cineva
este rece fata de el, 11doare inima ~i imediat se va intreba ce
a facut sau spus incorect din moment ce celalalt se poarta
astfel in fata lui.

Este atras de tot ceea ce este nobil. Respectul ~i onoarea
sunt notiuni foarte importante pentru el. Este impresionat
de persoanele cu functii importante. Daca ~tie ca poate
obtine un anumit titlu, devine ~i mai important. Este gata sa
faca toate eforturile ~i sacrificiile necesare, de~i rigidul nu
considera aceste lucruri ca fiind sacrificii.

In viata sexuala, rigidul are adesea probleme in a se
abandona, a simti placerea. Are probleme in exprimarea
tandretei pe care 0 simte. Totu~i, este genul care are
inrati~area cea mai sexy. Persoanelor rigide Ie place sa se
imbrace cu haine mulate, stramte, sexy ~i sa fie foarte
atragatoare. Se spune adesea despre 0 femeie rigida ca este
o seducatoare, adica ii place sa atraga barbatii pentru a-i
respinge cu raceala daca crede ca lucrurile au mers prea
departe. In timpul adolescentei, rigid a este cea care se va
controla, dorind sa ram an a pura ~i perfecta pentru barbatul
ideal. I~i creeaza u~or un ideal de relatie sexuala ireala.
Cand se decide sa aiba 0 relatie, de obicei este dezamagita,
deoarece aceasta nu corespunde idealului ei. Cand 0
persoana rigid a are dificultati in a-~i lua un angajament
intr-o relatie, acest lucru provine din teama ei de a nu se
in~ela in alegerea partenerului. Acesta teama de angajament
este diferita de cea a dominatorului, caruia ii este frica de
despartire, deoarece ii este teama ca va trebui sa renunte la
acel angajament.

Persoana rigida intretine mai multe tabuuri la nivel
sexual, deoarece notiunile de bine ~i de rau ii conduc ~i
viata sexuala. Femeia este foarte abila in a simula placerea.
Cu ciH rana este mai puternica, cu atat acea persoana este
mai rigid a ~i ii va fi dificil sa ajunga la orgasm. Barbatul
poatesuferi de ejaculare precoce sau chiar de impotenta, in
functie de capacitate a lui de a-~i face pe plac in viata.

Am observat ca multe dintre prostituate au
caracteristicile tipului rigid in infati~area lor. Pot intretine
relatii sexuale doar pentru bani, deoarece reu~esc sa-~i
blocheze sentimentele mult mai bine decat alte persoane.
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in urma celor mentionate in acest capitol, este de la sine
inteles ca rana de nedreptate ne afecteaza felul in care
comunicam. Temerile persoanei rigide, care 0 impiedica sa
comunice clar ~i sa-~i exprime cererile sunt: teama de a se
in~ela, de a nu fi clar, de a fi criticat, de a fi ales un moment
nepotrivit, de a vorbi prea mult, de a pierde controlul, de a fi
judecat ca fiirid profitor. Daca va recunoa~teti in aceste
temeri, este un bun motiv sa va dati seama ca nu sunteti voi
in~iva, iar rana de nedreptate este cea care preia controlul
asupra actiunilor voastre.

La nivelul alimentatiei, rigidul prefera alimentele sarate
celor dulci. Ii place de asemenea tot ceea ce e crocant. ~tiu
persoane carora Ie place sa roada sloiuri de gheata. De
obicei incearca sa i~i echilibreze alimentatia. Dintre cele
cinci genuri, el este cel care va alege cel mai u~or sa devina
vegetarian. Asta nu inseamna neaparat ca a fi vegetarian
raspunde nevoilor lui. Amintiti-va ca rigidul ia adesea
anumite decizii pentru a fi soreet. Daca este vegetarian,
deoarece i se pare nedrept sa fie omorate animalele, de
exemplu, organismul lui ar putea sa sufere de 0 lipsa de
proteine. in schimb, daca face aceasta alegere deoarece nu il
place carnea ~i, mai mult, ii face placere sa ~tie ca salveaza
aninlalele, motivatia va fi diferita. in acel moment, corpullui
se va comporta mai bine .

. D~·.c=:,i~i controleaza pre a mulL alimentatia, poate sa-l?i
piarda controlul in ceea ce prive~te dulciurile sau a1coolul.
Daca acest lucru se in tam pIa in :ata altoI' persoane, se va
grabi sa Ie explice tuturor ca de obicei nu i se intampla a~a
ceva, astiizi e intr-adevar 0 exceptie. Cand un rigid traie~te
o situatie care 11afecteaza mult, () aniversare, sau 0 intalnire
speciaJa. de exemplu, ii este mult mai greu sa se controleze.
Va avea tendirita, in acel moment, de a manca lucruri de
care nu se atinge C:eobicei, mai ales alimente care ingral?a.
Cand i se intarp.pla al?a ceva, se justifica spunand: "de obicei
nu mananc NICIODATA astfel de lucruri, dar azi 0 fac pentru
a fi alaturi de voi". Pare sa uite complet ca a spus ace1al?i
lucru l?iultima datil.. Dupa aceea se simte vinovat, se acuza
~i i~i promite ca va reincepe sa se controleze, inca de a doua
Z1.
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In continuare mentionez bolile ~i afectiunile pe care Ie
poate avea 0 persoana de tipul rigid:

Simte rigiditatea in corpul sau prin forme de
ANCHILOZARE sau TENSIUNI, in SPATE 'Ii in zona
GATULUI, preum ~i in partile flexibile ale corpului
(glezne, genunchi, ~olduri, coate, incheieturile mainii etc.)
persoanelor rigide Ie place sa-,?i trosneasca degetele,
incercand astfel sa Ie faca mai supk Pot sa simta
carapacea care Ie acopera corpul, dar nu simt ce anume
se ascunde in spatele acelei carapace,

• BURN OUT, EPUIZAREAFIZICA ~I MENTALA
:': Bo1ile ale caror denumiri se termina in "-ita": TENDINITA,

BURSITA, ARTRITA. Orice boala a carei denumire se
termina in ,,-ita" indica 0 furie interioara retinuta, lucru
des intalnit in cazul celor rigizi.

• Poate uvea· de aSemenea TORTICOLIS din cauza
dificultatii de a vedea toate aspectele unei situatii pe care
o ('o\lsid~rii nedreapta.

• Probleme legate de CONSTIPATIE ~i HEMOROIZI sunt
foarte frecvente din cauza dificultati de a se abandona. ~i
a retinerii pe, C<'l.re0 manifesta in viata

• Rigidul poate suferi de CRAMPE care se manifest§. cand
cineva se agRta dp.ceva sau se retine din frica.

• Dificultatea lui in a simti placerea poate duce la probleme
de CIRCULATIASANGELUI ~i la VARICE.

• AdeseGlareprobleme eu PIELEA USCATA.
• Poate avea ACNEE pe fata atunci cand ii este teama sa

nu se in~ele, de a-~i pierde fata, imaginea, de a nu fi la
inaltimea a~teptarilor lui.

• PSORIAZISUL apare adesea la persoane rigide. i~i atrag 0
astfe1 de problema pentru a nu se simti bine sau a. fi
fericiti. Ar fi ceva nedrept fata de ceilalti. Este interesant
de observat ca aceste probleme apar exact inaintea
vacantelor sau cand totul mege foarte bine in viata lor.

• Problemele de FICAT sunt frecvente din cauza furiei
refulate.

• NERVOZITATEA este frecventa, chiar daca, de obicei,
rigidul reu~e~te sa se controleze foarte bine, astfel incat
furia nu se vede din exterior.
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• Destul de des rigidul sufera de INSOMNIE, mai ales cand
nu se simte bine decat atunci totul s-a incheiat cu bine
~i este perfect. Se gande~te atiit de mult la ceea ce are de
facut inciit se treze~te ~i nu mai reu~e~te sa adoarma .

• Are de asemenea probleme de VEDERE, din cauza
dificultatilor de a vedea ca a luat 0 hotarare gre~ita sau a
putut sa aiba 0 perceptie eronata asupra unei situatii.
Prefera sa nu vada ceea ce i se pare imperfect, astfel nu
va mai suferi. Folose~te des expresia: "nu este cIar", lucru
care nu 11ajuta sa i~i imbunatateasca vederea.

Majoritatea bolilor de care sufera rigidul nu sunt, in
general, destul de serioase pentru a fi nevoie de 0 vizita la
medic. A~teapta ca boala sa se vindece de la sine sau
incearca sa se ingrijeasca singur, fara sa Ie spuna celorlalti,
deoarece Ii este foarte greu sa recunoasca faptul ca are
nevoie de ajutor. Cand se hotara~te sa ceara ajutorul exista
riscul sa aiba 0 afeqiune foarte grava.

Afectiunile ~i bolile mentionate mai sus se pot manifesta
~i la persoane avand altfel de rani, dar se pare ca sunt mult
mai frecvente la cele care sufera de nedreptate.

Am mentio,nat in capitolul precedent ca masca
dominatorului (rana de tradare) ascunde in spate 0 rana de
abandon. La fel se intampla in cazul ma~tii rigidului care
ascunde 0 ran a de respingere. Dupa cum ati vazut in
capitolul referitor la ran a de respingere, aceasta poate
aparea in primele luni de viata, in timp ce rana de
nedreptate se activeaza intre trei ~i cinci ani. Copilul foarte
mic care s-a simtit respins dintr-un motiv sau altul, va
incerca sa nu mai fie respins, fiind cat mai aproape de
perfectiune. Dupa cativa ani, in ciuda eforturilor lui de a fi
perfect, nu se simte iubit ~i considera acest lucru ca fiind
nedrept. In consecinta ia hotararea de a se controla
incepand din acel moment ~i de a deveni perfect, astfel incat
nimeni sa nu 11mai respinga vreodata. Astfel, i~i creeaza
masca rigidului. I~i blocheaza sentimentele, lucru care il
ajuta sa nu se mai simta respins. Atunci cand rana de
nedreptate este mai evidenta decat cea de respingere, in
corpul unei persoane, inseamna ca acea persoana simte mai
mult nedreptate decat respingere. In cazul altora, poate fi
valabila varianta inversa.
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Cu toate acestea, cineva poate suferi de respingere, fara
sa sufere ~i de nedreptate, dar, conform observatiilor mele,
toate persoanele care sufera de nedreptate ascund in spatele
acesteia 0 rana de respingere. Lucru care explica de ce,
vedem corpul unui rigid, care imbatranind devine tot mai
mic ~i firav. Corpul lor preia treptat caracteristicile ma~tii
fugarului. Medicina nume~te acest fenomen osteoporoza.

Daca va recunoa~teti in rana de nedreptate, este
important sa va amintiti ca parintele vostru, de acela~i sex a
trait ~i probabil mai traie~te la randul lui aceea~i rana, in

"*relatia cu parintele lui de acela~i sex. In urmatorul capitol
voi mentiona ce anume trebuie facut in relatia cu acel
parinte, pentru a ameliora rana.

Amintiti-va ca principala cauza a prezentei unei ram
provine din incapacitatea de a ierta ceea ce ne facem noua
in~ine sau ceea ce Ie-am facut altora. Este greu sa ne iertam
pe noi in~ine, deoarece, de obicei, nici macar nu ne dam
seama ca ne purtam pica. Cu cat este mai importanta rana
de nedreptate, cu atat mai mult inseamna acest lucru ca tu
e~ti nedrept fata de ceilalti sau fata de tine insuti, cerand
prea mult de la tine, neascultandu-ti limitele ~i netraind
placerile pe care ai vrea sa Ie simti. Le repro~am celorlalti
tot ceea ce ne facem noi in~ine dar nu vrem sa vedem
acest luau. De aceea atragem in jurul nostru persoane
care ne arata ceea ce Ie facem celorlalti sau noua in~ine.

Un alt mijloc de a deveni con~tienti de faptul ca suferim
de nedreptate sau ca sun tern nedrepti fata de altcineva, este
ru~inea.

De fapt, traim un sentiment de ru~ine atunci cand vrem
sa ascundem un anume comportament. Este normal sa ni
se para ru~inos sa avem un comportament pe care il
repro~am celorlalti. Nu vrem sub nici 0 forma ca ei sa
descopere ca ~i noi actionam la fel ca ei.

Va reamintesc faptul ca acele comportamente ~i
caracteristici descrise in acest capitol sunt prezente
doar atunci ciind 0 persoana decide sa poarte masca
rigidului, creziind ca astfel va putea evita sa sufere de
nedreptate. in funcf;ie de gravitatea ranii ~i
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intensitatea durerii, aceasta mascii este purtata foarte
rar sau foarte des.

Comportamentele proprii rigidului sunt dictate de teama
lui de a retrai rana de nedreptate. Toate ranile descrise in
aceasta carte au fiecare comportamentele ~i atitudinile
interioare corespunzatoare. Aceste moduri de a gandi, a
simti, a vorbi ~i de a action a indica deci 0 reactie la ceea ce
se intampla in viata.

o persoana aflata in reactional nu este centrata ~i nu se
poate simti bine sau nu poate fi fericita. De aceea este atat
de util sa fim con~tienti de momentele in care suntem noi
in~ine ~i cand suntem in reactional. Astfel veti putea deveni
stapani pe propria viata in loc sa va lasati condu~i de
temeri.

Acest capitol i~i propune sa va ajute sa deveniti
con~tienti de ran a voastra de nedreptate. Daca va
recunoa~teti in descrierea acestei rani, in ultimul capitol veti
gasi informatiile necesare pentru a vindeca aceasta rana ~i a
redeveni voi in~iva, lara sa mai credeti ca viata este plina de
nedreptate. Daca nu va recunoa~teti in aceasta ran a, va
sugerez sa verificati cu cei apropiati daca. sunt de acord cu
voi. Am mentionat deja ca putem avea doar 0 rana
superficiala. In acest caz, veti avea doar cateva dintre aceste
caracteristici. Va puteti recunoa~te in anumite compor
tamente ~i nu in toate caracteristicile pe care Ie-am descris.

Este aproape imposibil pentru 0 persoana sa se
recunoasca in toate comportamentele mentionate mai sus.
Va reamintesc ca este important sa va incredeti mai intai in
descrierea flZica, deoarece corpul fizic nu minte niciodata,
spre deosebire de noi, care ne putem in~ela cu u~urinta.

Daca recunoa~teti aceasta rana la altcineva din
anturajul vostru, nu trebuie sa incercati sa-l schimbati.
Folositi mai degraba ceea ce invatati in aceasta carte pentru
a avea mai multa compasiune pentru ei, pentru a Ie putea
intelege mai bine comportamentele reactionale. Este
preferabil sa citeasca singuri aceasta carte, daca au un
interes in acest sens, mai degraba decat sa incercati sa Ie
explicati continutul cartii cu propriile voastre cuvinte.
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Caracteristicl1e rinii de NEDREPTATE

Activarea rli.nii:intre patru ~i ~ase ani in relatia cu parinte1e
de ace~i sex. Bloeajin dezvoltareaindividualitatii.

Masca: rigid

Corpul: drept, rigid cat mai aproape de perleqiune. Bine
proportionat Fese rotunde. Talie mica., stansa in haine sau eu 0
curea. Mi~ca.ririgide. Piele frumoasa. Maxilar strans. Gat infexibil
Postura dreapta, mandra

Ochii: privireintensa ~ivie.Ochi limpezi.

VocabuJaz: "nu e ruci0 problema","intotdeauna,niciodata",Joarte
bun, foartebine","special","exact","cusigurant§.","deacord?".

Caracter: perfectionist. Invidios.I~iblocheaza.sentimentele. I~i
incruci~eaza des bratele. Performant pentru a deveni perlect.
Dificultatiin a cere ajutor. Poate sa rada din oricemotiv pentru a-~i
ascunde sensibilitatea Tonul vociisec ~i infexibil.Nu recunoa~te ca
are probleme. Se indoie~te de propriile alegeri. Se compara cu ce e
mai bun ~i cu ce e mai rau. Difieultati in a primi, in general. I se
pare nedrept sa obtina mai putin, dar ~i mai nedrept cand obtine
mai mult decat altii. Dificultate in a se simti bine, tara sa se simta
apoi vinovat Nu i~i respecta limitele, cere prea multde la el. Se
controleaza. Ii place ordinea Este foarte rar bolnav, e dur fat§.de
corpul lui. Coleric.Raceala ~i difieultate in a-~i arata afectiunea Ii
place sa aiba 0 inIa.ti~aresexy.

Cea mai mare teama: racea1a

Alimentatie: prefera alimentele sarate celor dulci. Ii place tot
ceea ce este croeant. Se controleaza pentru a nu se ~a Se
justifica ~iii este ru~ine cand i~ipierde controlul.

Boli posibi1e: epuizare profesionala (burn-out), anorgasm (in
cazul femeilor), ejaculare precoce sau impotenta (in cazul
barbatilor). Boli a caror denumire se termina in "-ita", precum
tendita, bursita, artrita etc. Torticolis, constipatie, hemoroizi,
crampe, probleme de circulatie, afectiuni ale ficatului, varice,
probleme de piele,nervozitate, insomnie, vedereslaM.
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Capitolu17

Vindecarea rdnilor ~i
transformarea md~tilor

lnainte de a vorbi despre etapele de vindecare pentru
fiecare tip de ran a ~i de masca in parte, a~ vrea sa va
imparta~esc cateva observatii pe care Ie-am Iacut referitor la
maniera in care fiecare persoana vorbe~te, se a~eaza,
danseaza etc. Aceste modalitati specifice fircaruia pun in
evident§. diferentele de comportament corespunzatoare
fiecarei ma~ti.

in fun~ie de masca pe care 0 purtam, felul in care
vorbim ~i vocea sunt diferite.
• Fugarul are 0 voce stinsa ~i slaba.
• Dependentul folose~te 0 intonatie de copil ~i un ton

plangacios.
• Masochistul lasa sa se intrevada anumite sentimente in

vocea sa, pentru a fi considerat 0 persoana interesanta.
• Rigidul vorbe~te mai degraba intr-un fel mecanic ~i retinut.
• Dominatorul are 0 voce puternica care se aude pana

departe.
Mentionez in continuare modalitatea in care

danseaza fiecare tip de caracter in parte:
• Fugarului nu ii prea place sa danseze. Cand 0 face, se

mi~ca putin ~i intr-un fel ~ters, pentru a nu fi remarcat.
Ceea ce transmite este nu va uitati prea mult la mine!

• Dependentul prefera dansurile de contact, deoarece ii dau
ocazia sa se lipeasca de partener. Cateodata, pare ca se
agat§. de celalalt. Ceea ce transmite este: Cat de mult ma
iube.~tepartenerul meu!

• Masochistului ii place sa danseze mult ~i profita pentru a
~i exprima senzualitatea. Danseaza din placerea de a
dansa. Ceea ce emana este: []itati-va la mine, cat pot fi de
senzual!

• Dominatorul folose~te mult spatiu. Ii place sa danseze ~i
profita de asta pentru a seduce. Este mai ales 0 ocazie de a
fi privit. Ceea ce transmite este: Priviti-md!
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• Rigidul danseaza foarte bine ~i are ritm, in ciuda rigiditatii
picioarelor. Este atent pentru a nu gre~i pa~ii. Este eel
care ia eel mai adesea lectii de dans. Cei foarte rigizi sunt
foarte serio~i, stau foarte drepti ~i par sa-~i numere pa~ii
de dans. Ceea ce emana este : Privip cat de bine ~tiu sa
dansez!

Ce fel de mqini preferati? Descrierea urmatoare va
indica ce anume din personalitatea voastra va
infiuenteazi alegerea:
• Fugarului ii plac ma~inile de culoare inchisa, care tree

neobservate.
• Dependentul prefera 0 ma~ina confortabila ~i diferita de

norme.
• Masochistul alege 0 -ma~ina mica in care se simte la

adapost.
• Dominatorul alege 0 ma~ina putemica care va fi remarcata.
• Rigidul prefera 0 ma~ina clasica, performanta, in acord cu

ca~tigullui.
Puteti aplica aceste caracteristici ~i la alte categorii de

articole precum ~i la modul in care va imbracati.
Modul in care se qaza. 0 persoana indica ceea ce se

intimpli in timp ce acea persoana vorb~te sau asculta.
• Fugarul se face mic in scaun ~i ii place sa-~i indoaie

picioarele sub el. Nefiind astfel legat direct de pam ant,
poate fugi mai u~or.

• Dependentul se lipe~te de scaun sau se sprijina de ceva, de
bratul scaunului sau al fotoliului. Partea de sus a spatelui
e aplecata inainte.

• Masochistul se a~eaz8. cu picioarele departate. Cum de
obicei alege un scaun sau un fotoliu care nu ii convine,
pare sa stea incorfontabil.

• Dominatorul se a~eaza ~i se lasa pe spate, iar cand asculta
i~i tine bratele incruci~ate. Cand vorbe~te, se apleaca
inainte pentru a-I convinge mai bine pe interlocutorullui.

• Rigidul se a~eaz8. foarte drept,cu picioarele lipite, in
aceea~i linie cu corpul, ceea ce ii accentueaza postura
rigida. Cand i~i incruci~eaza picioarele ~i bratele, 0 face
pentru a nu simti ce se intampla.
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De nenumarate ori, in timpul un or intalniri am observat
ca 0 persoana se poate aqeza in feluri diferite, in functie de
ceea ce traieqte in acel moment. De exemplu, 0 persoana care
are 0 rana de nedreptate ~i 0 rana de abandon, cand imi
vorbe~te des pre problemele din viata ei, corpul ei devine mai
moale, iar spatele e incovoiat, atunci traie~te rana de
abandon. Cateva minute mai tarziu, atunci cand eu ii adresez
o intrebare despre ceva ce ea nu vrea sa vorbeasca, corpul ei
devine mai drept ~i rigid, iar ea imi spune ca totul este bine
referitor la acel subiect. De asemenea, felul in care vorbe~te
cineva se poate modifica de mai multe ori in timpul unei
conversatii.

A~ putea sa continui astfel cu mai multe exemple .. In
lunile care vor veni sunt convinsa ca veti reuqi sa va dati
seama in ce momente voi in~iva sau cei din anturajul vostru
poarta 0 anumita masca, prin observarea propriilor voastre
atitudini psihice ~i fiziologice ~i a celor pe care Ie au ceilalti.
Puteti de asemenea sa observati ce teama este traita in acele
momente.

Am remarcat un lucru foarte interesant, referitor la fricile
noastre.Ati observat ca, pe parcursul capitolelor din carte,
am mentionat care este cea mai mare teama resimtita de
fiecare tip de caracter in parte. Am observat ca persoanele
care poarta 0 masca anume, nu iqi dau seama de teama pe
care 0 simt dar, cei din jurullor pot vedea foarte uqor ceea ce
vor acele persoane sa evite la un moment dat .
• Cea mai mare teama a JUgarului este panica. El nu i~i da

seama de acest lucru, deoarece se retrage chiar inainte de
a intra in panic a ~i, foarte adesea, in cazul in care ar intra
in panica. In schimb, cei din jurul lui i~i pot da seama
datorita agitatiei lui, deoarece ochii 11tradeaza de obicei .

• Cea mai mare team a a dependentului este singuratatea.
EI nu vede acest lucru, deoarece face in a~a fel sa nu fie
nicodata singur. Atunci cand este singur, incearca sa se
convinga ca ii este bine, fara insa sa-~i dea seama ca i~i
cauta tot timpul 0 ocupatie pentru ca timpul sa treaca mai
repede. In absenta unei prezente fizice a cuiva, ii vor tine
companie televizorul qi telefonul mobil. Pentru cei
apropiati lui este mult mai w~or sa vada ~i mai ales sa
simta acesta teama de singuratate pe care 0 are, chiar qi
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atunci cand se afla printre alti oameni. I1 tradeaza de
asemenea ochii foarte tri~ti.
Cea mai mare tearna a masochistului este libertatea. Nu
se simte liber din cauza numeroaselor constrangeri ~i
obligatii pe care ~i Ie impune. In schimb, cei din jurullui il
considera liber, deoarece, de 0bicei, gase~te mijloacele ~i
timpul necesare pentru a face ceea ce ~i-a propus. Nu ii
a~teapta pe ceilalti pentru a lua 0 hotarare. Chiar daca
ceea ce alege il impiedica sa fie liber, in ochii celorlalti,
avea toata libertatea de a decide altfel. Ochii lui mari, larg
deschi~i arata interesul pe care il are pentru orice ~i
dorinta lui de a trai cat mai multe experiente .

• Cea mai mare teama a dominatorului este disocierea ~i
renegarea. Nu i~i da seama cat de multe situatii de
conflict creeaza, sau cate probleme pentru a nu mai vorbi
cu cineva. De~i i~i atrage multe situatii de despartiri sau
in care reneaga pe cineva, nu iti da seama ca de fapt ii este
frica. Din contra, crede ca aceste despartiri sau renegari
sunt mai bune pentru el. Crede ca astfel nu va mai fi
pacalit. Faptul ca este foarte sociabil ~i i~i face u~or
cuo~tinte noi 11 impiedica sa vada numarul mare de
persoane pe care le-a dat la 0 parte in viata lui. Cei din
jurul lui i~i dau seama mai u~or de acest lucru. De
asemenea, 11tradeaza ~i ochii. Privirea devine foarte dura
~i poate sa-i indeparteze pe ceilalti, atunci cand e furios .

• Cea mai mare teama a rigidului este raceala. Ii este greu
sa recunoasca aceasta race ala, deoarece se considera 0
persoana calduroasa, care face tot posibilul ca totul sa fie
corect ~i armonios in jurul lui. In general, este fidel
prietenilor lui. In schimb, cei din jurul Iui vad adesea
acesta raceala la el, nu numai in ochi, ci ~i in atitudinea
lui seaca ~i inflexibila, mai ales atunci cand se simte
acuzat pe nedrept.

Prima etapa in vindecarea unei rani consta in a 0
recunoa~te ~i a 0 ACCEPTA, fara a fi insa de acord cu faptul
ca este normal sa existe in noi. A 0 accepta insearnna a 0
privi, a 0 observa, ~tiind ca a avea inca situatii de rezolvat
face parte din experienta fiintelor umane. Daca ceva iti face in
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continuare rau acest lucru nu inseamna ca e1/ti 0 persoana
rea,

Faptul de a fi fost capabil sa creezi 0 masca pentru a nu
suferi a fost un gest eroic, un demers din iubire fata de tine
insuti. Acea masca te-a ajutat sa supravietuie1/ti 1/i sa te
adaptezi in familia pe care ai ales-o tu insuti inainte de a te
na~te.

Adevaratul motiv prntru care ne na~tem intr-o anumita
familie sau suntem atra~i de persoanele care au acelea~i rani
ca ~i noi, este ca, la inceput ne place ca ceilalti sa fie la fel ca
noi. Ajungem astfel sa nu ne mai consideram atiH de nii.
Dupa un oarecare timp incepem sa Ie gasim defecte ce1orlalti,
pe care nu Ie mai acceptam ca atare. Prin urmare, vom
incerca sa ii schimbam, fara sa ne dam seama ca, de fapt,
ceea ce nu acceptam la ceilalti sunt acele parti din noi pe care
nu vrem sa Ie vedem, din teama de a nu trebui sa ne
schimbam noi in~ine, Credem ca trebuie sa ne schimbam,
cand, in realitate trebuie sa ne vindecam. De aceea este un
lucru benefic sa ne cunoa~tem ranile, iar acest lucru ne
permite mai degraba sa ne vindecam, in loc sa ne schimbam.

Amintiti-va faptul ca fiecare rana provine dintr-o
acumulare de experiente, traite pe parcursul mai multor vieti
anterioare, in consecint§. este normal sa fie foarte greu pentru
noi, sa Ie infruntam din nou in aceasta viata. Dat fiind ca nu
am fost prevenip in vietile anterio are , nu va fi suficient sa
spunem doar "Vreau sa ma vindec". in schimb, aceasta
voint§. 1/ihotararea de a rezolva ranile sunt primii pa~i spre
compasiune, rabdare 1/itoleranta fata de tine insuti.

Aceste calitati pe care Ie veti dezvolta in acela~i timp ~i in
relapile cu ceilalti sunt cadouri pe care Ie veti primi pe
parcursul procesului de vindecare, Sunt convinsa ca, in urma
lecturii capitolelor precedente, ati descoperit ranile celor
apropiati voua. Iar acest lucru v-a ajutat sa Ie intelegeti mai
bine comportamentele, deci sa fiti mult mai toleranti fata de
el.

A~a cum am mentionat deja, este important sa nu ne
agatam strict de cuvintele folosite pentru a identifica ranile
sau ma1/tile, Putem, de exemplu sa traim 0 experienta de
respingere ~i sa ne simtim tradati, abandonati, umiliti sau sa
o percepem drept 0 nedreptate. Cineva poate fi nedrept cu
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noi, iar acest lucru ne poate face sa ne simtim respin~i,
umiliti, tradatai sau abandonati.

Dupa cum vedeti, nu experienta in sine este
importanta, ci ceea ce simtim referltor 1a acea
experienta. De aceea este foarte important, pentru a-ti
recunoa~te mai bine ranile, sa te raportezi la descrierea
caracteristicilor flZice ale corpului, inainte de a face referinti§.
la caracteristicile comportamentale. Corpul nu minte
niciodata. EI reflecta ceea ce se intampla in plan emotional ~i
mental. Va sugerez sa recititi, cu atentie, de mai multe ori
descrierea caracteristicilor flZicecorespunzatoare fiecarei rani
in parte, pentru a reu~i sa Ie diferentiati claro

~tiu ca, in ultimul timp, tot mai multe prsoane recurg la
chirurgia estetica pentru a corecta anumite aspecte ale
corpului lor. Dupa parerea mea, se pacalesc astfel, deoarece
nu inseamna ca, daca nu mai vedem caracteristicile unei
rani, intr-un corp, aceasta ran a s-a vindecat. Mai multe
persoane care au recurs la chirurgia estetica au marturisit ca
au fost dezamagite vazand cum, dupa doi-trei ani, reapareau
acele aspecte pe care au vrut sa Ie inlature sau sa Ie ascunda.
Este unul dintre motivele pentru care, chirurgii esteticieni nu
garanteaza rezultatul interventiei pentru toata viata persoanei
care a solicitat-o. Daca, in schimb, alegeti, din amor propriu,
sa va ocupati radical de corpul vostru flZic, prin chirurgia
estetica, fiind con~tienti de propriile voastre rani ~i Ia.cand un
travaliu emotional, mental ~i spiritual asupra voastra in~iva,
atunci exista mari l?anse ca interventia chirurgicala sa fie
benefica pentru voi, iar corpul sa 0 accepte mult mai bine.

Anumite persoane se placalesc, astfel pe plan flZic, dar
exista alte persoane care i~i intind singure capcane, la nivelul
comportamentului, adica la nivelul atitudinii lor interioare.
Acest lucru se intampla des, de exemplu, in cadrul atelierului
Caractere $i Rani, in care explic aceste rani in detaliu. Unii
participanti se regasesc foarte bine in descrierea unui
comportament, de un anume tip, in timp ce corpullor arata 0
cu totul alta realitate.

lmi amintesc, printre altele, de cazul unui tanar, de vreo
treizeci de ani, care imi spunea ca a trait 0 rana de
respingere, incepand din primii ani de viata. EI credea ca
sufera pentru ca nu poate avea 0 relatie stabila, din cauza
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numeroaselor situatii de respingere pe care le-a trait. Cu
toate aces tea, corpullui nu arata nid un semn de respingere.
Dupa un timp, i-am spus: "e'?ti sigur ca ceea ce simti este
respingere ,?i nu nedreptate?". I-am explicat dupa aceea ca
aspectul lui flzic sugera mai degraba semnele unei rani de
nedreptate. A fost foarte surprins. I-am sugerat sa-,?i acorde
putin timp pentru a se gandi la acest lucru. Cand I-am
reviizut, dupa 0 saptamana, era emotionat ,?imi-a spus ca a
inteles ,?i ,?i-a elarificat multe lucruri in tot acest timp.
Reu,?ise sa gaseasca ,?isa recunoasca foarte elar acea rana de
nedreptate.

Acest gen de exemplu nu este surprinzator, de:;;arece ego
ul nostru face orice pentru ca noi sa nu ne vedem ranile. Este
convins ca, descoperind acele rani, nu yom fl in stare sa Ie
facem fati§..Ego-ul este cel care ne-a convins sa cream acele
ma~ti, in scopul de a evita suferinta provocata de rani.

Ego-ul crede intotdeauna cd alege cel mai Ufor
drum, dar, in realitate, ne complicd viata. Atunci cand
inteligenfa este cea care ne conduce viata, la inceput
poate pdrea diflcil, deoarece este nevoie de un anume
efort, dar, in realitate, inteligen'ta ne simplified foam
mult viata.

Cu cat a'?teptam mai mult sa ne vindecam ranile, cu atat
se vor agrava mai multo De fiecare data cand traim 0 situatie
care reactiveaza acea rana, yom adauga un nou strat
dureros. Este ca ,?i 0 plaga care se extinde. Cu cat se
agraveaza mai mult, cu atat ne este mai frica sa 0 atingem.
Intram astfel intr-un cerc vicios. Acest lucru ne poate provoca
chiar ,?i 0 obsesie, adica sa ajungem sa credem ca toata
aceasta lume exista pentru a ne face pe noi sa suferim. De
exemplu, 0 persoana foarte rigidd va vedea peste tot
nedreptate ,?i va deveni de un perfectionism excesiv. 0
persoana jUgard, in schimb, se va simti respinsa de toata
lumea ,?ise va convinge ca nimeni nu va mai putea vreodata
sa 0 iubeasca etc.

Avantajul de a ne recunoa'?te rana sau ranile consta in
faptul ca astfel putem privi in directia cea buna. Inainte de a
Ie recunoa,?te, ne purtam ca 0 persoana care merge la doctor
pentru a se trata pentru 0 boala de ficat, dar in realitate are
probleme de inima.
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Aceasta situatie poate dura ani de ziIe, precum exempIul
acelui tanar care incerca sa gaseasca 0 solutie pentru rana
lui de respingere din cauza careia credea ca sufera, tara insa
a ameliora nimic. Dupa ce a reu~it sa gaseasca insa
adevarata rana a fost capabil sa inceapa procesul de
vindecare al ranii.

Tin sa precizez faptul ca exista 0 diferentii intre a avea
masca dependentului ~i a suferi de dependentii afectiva. Nu
doar persoanele care au rana de abandon, deci poarta masca
de dependent, sufera de carente afective. Orice persoana,
indiferent care ar fi rana de care sufera, poate fi dependentii
la nivel afectiv. Oare de ce ? deoarece devenim dependenti
afectiv atunci cand suferim de 0 carentii afectiva ~i suferim de
aceasta carenta afectiva atunci cand nu ne iubim suficient pe
noi in~ine.

In consecinta, yom cauta iubirea altora pentru a ajunge
sa ne convingem ca suntem demni de a fi iubiti. Fiecare
masca are rolul de a ne arata faptul ca ne impiedicam sa fim
noi in~ine deoarece nu ne iubim destul de multo In realitate,
toate comportamentele corespunzatoare fiecarei ma~ti
reprezinta reactii ~i nu comportamente bazate pe iubirea de
sine.

Inainte de a merge mai departe, a~ vrea sa recapitulam
expIicatiiIe cuprinse in capitolele precedente, referitoare la
parintele in relatia cu care este trait a fiecare dintre cele cinci
rani. Este un Iucru important in procesul de vindecare .
• RESPINGEREA ESTE TRAITAIN RELATIACU pARINTELE

DE ACELA~I SEX. Fugarul se simte deci res pins de
persoanele de aceIa~i sex ca ~i el. Le acuza pentru faptul
ca i1 resping ~i este furios atat impotriva acestor persoane
cat ~i impotriva Iui insu~i. Astlel va trai toata aceasta furie
impotriva lui insu~i. De asemenea este posibil ea, ceea ce
crede el ca fiind respingere intr-o anumita experientii (cu
persoanele de sex opus) sa fie mai degraba abandon .

• ABANDONULESTE TRAITIN RELATIACU pARINTELEDE
SEX OPUS. Dependentul se va simti abandon at foarte des,
de catre persoanele de sex opus ~i are tendinta de a Ie
aeuza mai mult pe aces tea decat pe el insu~i. Atunei cand
traie~te 0 experienta de abandon intr-o relatie eu cineva de
aeela~i sex, se va acuza pe el insu~i, crezand ca nu a fost
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suficient de atent cu ce1aJalt sau ca nu a ~tiut cum sa se
poarte. Se intampla adesea ca ceea ce crede el a fi 0
experienta de abandon, in relatia cu 0 persoana de acela~i
sex, sa fie de fapt 0 experienta legata de respingere.

• UMILIREA ESTE TRAITA IN GENERAL, IN RELATIA CU
MAMA,atat in cazul unei femei cat ~i in cazul unui barbat.
Masochistul se simte umilit in relatiile cu femeile. Are
tendinta de a Ie acuza pe acestea. Daca traie~te 0
experienta de umilire cu 0 persoana de sex masculin,
atunci se va acuza pe el insu~i ~i ii va fi ru~ine de
comportamentullui sau de gandurile pe care Ie are in fata
celuilalt. Acesta rana poate fi traita, in caz exceptional, in
re1atia cu tatar, daca acesta se ocupa de nevoile fizice ale
copilului, daca el 11 invata cum sa fie curat, cum sa
miinance, cum sa se imbrace etc. Daca va recunoal}teti in
acest caz, atunci va trebui sa inversati sensul pentru cele
spuse mai sus, de la feminin la masculin.

• TRADAREASE MANIFESTA IN RELATIACU pARINTELE
DE SEX OPUS. Dominatorul se va simti foarte repede
tradat de persoanele de sex opus ~i are tendinta de a Ie
acuza pentru suferinta ~i emotiile pe care Ie simte. Atunci
ciind traie~te 0 experienta legata de tradare in relatia cu 0
persoana de acela~i sex, se va acuza mai degraba pe el
insu~i ~i i~i va purta pica pentru faptul de a nu fi vazut la
timp acea experintii, rentu a 0 evita. Este foarte posibil ca
ceea ce crede el a fi 0 experienta de tradare, din partea
persoanelor de acela~i sex, sa fie mai degraba 0 experientii
legata de nedreptate.

• NEDREPTATEAESTE TRAITAIN RELATIACU pARINTELE
DE ACELA:;>ISEX. Rigidul sufera de nedreptate in relatia
cu persoanele de acela~i sex pe care Ie acuza ca sun t
nedrepte cu el. Daca traie~te 0 experienta pe care 0
considera ca fiinde legata de nedreptate, in relatia cu 0
persoana de esx opus, nu 11va mai acuza pe celalalt, ci
mai degraba se va acuza pe sine de a fi fost nedrept sau
incorect. Este foarte posibil ca 0 astfel de experienta sa fie
de fapt legata de tradare. In cazul in care sufera foarte
mult, poate ajunge chiar sa simta 0 furie cumplita.

Cu cat ne afecteaza mai mult aceste rani, cu atat este
mai normal ~i mai uman sa fim resentimentari fata de
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parintele pe care il consideram responsabil pentru suferinta
noastra. Mai tarziu, vom transfera acea ranchiuna sau acea
ura asupra persoanelor de acela~i sex cu parintii pe care i-am
acuzat pentru faptul de a ne fi facut sa suferim. De exemplu,
este normal, ca un tanar sa-~i urasca tatal de catre care s-a
simtit mereu respins. Mai tarziu, va transfera aceasta ura
asupra altor barbati sau asupra fiului sau, de catre care se va
simti de asemenea respins.

In acela~i timp, intr-un mod incon~tient, suntem
resentimentari fata de acel parinte, pentru faptul de a avea ~i
el aceea~i rana ca noi. Astfel, acesta devine un model, a cuiva
care sufera de acea rana, lucru care ne determina sa ne
oglindim in el. Preferinta noastra, incon~tienta, ar fi sa avem
un alt model. A~a se explica de ce vrem cu orice pret sa nu
semanam cu acel parinte. Nu ne plac persoanele in care ne
putem oglindi. Ranile nu vor putea fi vindecate decat dupa 0
iertare autentica. fata de noi in~ine ~i fata de parintii no~tri.

In schimb, atunci cand oricare dintre cele cinci rani este
traita in relatie cu parintele de sex opus celui fata de care
suntem resentimentari, ne vom acuza pe noi in~ine. Intr-un
astfel de moment ni se poate intarnpla sa "ne pedepsim" prin
intermediul unui accident sau print-o situatie care ne face
rau fizic. Oamenii cred in pedeapsa, ca fiind un mijloc de a
anula culpabilitatea. In realitatea, insa, legea spirituala a
iubirii, afirrna exact contrariul. eu cat ne considerarn mai
vinovati, cu atat ne vom pedepsi mai mult ~i vom atrage mai
multe situatii de acest gen. A te simti vinovat ingreuneaza
procesul de iertare de sine, acesta fiind 0 etapa importanta
spre vindecare.

In plus, fata de vinovatie, simtim foarte adesea ~i ru~ine
atunci cand ne acuzam ca am ranit pe altcineva sau cand
altii ne invinovatesc pentru ca i-am Iacut sa sufere din cauza
rani lor pe care inca nu Ie-am acceptat. Am vorbit mai mult
despre ru~ine in capitolul referitor la rana de umilire,
deoarece, in cazul masocmstului ru~inea este cea mai vizibila.
Dar orice persoana poate simti ru~ine, la un moment dat. Iar
sentimentul de ru~ine este cu atat mai intens cu cat nu vrem
sa acceptam faptul ca ii facem pe ceilalri sa sufere exact acele
lucruri pe care nu vrem ca ei sa ni Ie faca la randullor.
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Atunci cand sunt comise abuzuri grave sau cineva
traie~te 0 violenta puternica, acest lucru indica faptul ca
persoanele care sunt responsabile sufera de rani atat de
dureroase incat ajung sa i~i piarda controlul. Acesta este
motivul pentru care afirm adesea: Nu exista oameni rai in
aceasta lume, ci doar oameni care sufera. Nu este vorba
despre 0 posibila scuza pentru actele lor, ci de a invata sa
avem compasiune pentru astfel de persoane. Faptul de a Ie
condamna sau a Ie acuza nu Ie serve~te la nimic. Putem sa
simtim compasiune pentru cineva chiar daca nu suntem de
acord cu ceea ce face. Este unul dintre avantajele faptului de
a fi con~tienti de propriile noastre rani ~i de cele ale altora.

Am observat ca se intampla rar ca 0 persoana sa aiba 0
singura rana. In ceea ce ma prive~te, am spus deja ca exista
doua rani principale de care trebuie sa am grija in acesta
viatii, cea de nedreptate ~i cea de tradare. Traiesc situatii
legate de nedreptate in relatia cu persoane de acela~i sex, iar
cele legate de tradare, in relatia cu persoane de sex opus. Dat
fiind faptul ca nedreptatea se manifesta in relatia cu parintele
de acela~i sex, mi-am dat seama ca atunci cand traiesc
aceasta emotie in relatia cu 0 persoana de sex feminin, 0 acuz
pe acea persoana de nedreptate. Cii.nd simt 0 nedreptate in
relatia cu un barbat, ma voi acuza mai degraba pe mine ca
sunt nedreapta ~i voi fi furioasa pe mine insami. Cateodatii
chiar imi este ru~ine. $i mi se intampla de asemenea sa
percep acea nedreptate, manifestata in relatii cu bi.irbatii, ca
pe 0 tradare.

Prin urmare, putem vedea masca de dominator ~i cea de
rigid in aspectul fizic al celor care, asemeni mie, sufera de
cele doua rani, de nedreptate ~i de tradare.

Am constatat de asemenea ca mai multe persoane au in
acela~i timp 0 rana de respingere ~i 0 rana de abandon. Deci
poarta doua ma~ti, de jUgar ~i de dependent. Uneori, partea
superioara a corpului reflect a 0 rana, iar cea inferioara 0 alta
rana. La anumite persoane aceasta diferentii este vizibila in
parte a stanga ~i in partea dreapta. Cu timpul ~i prin
exercitiu, devine tot mai simplu sa discernem ma~tile, inca de
la prima vedere. Cand avem incredere in propria noastra
intuitie, "ochiul nostru interior" discerne aceste diferente
foarte repede.
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Atunci cand cineva are 0 silueta corespunzatoare ma~tii
de dominator ~i, in plus, corpullui este mai degraba moale ~i
flasc sau are ochii unui dependent, putem deduce ca sufera
de 0 rana de tradare ~i de 0 rana de abandon.

Bineinteles, pot exista ~i alte combinatii posibile. 0
persoana poate avea, de exemplu un corp mai gras, de
masochist ~i, in acela!}i timp, sa aiba 0 tinuta foarte dreapta,
rigida. Vom ~ti atunci ca are 0 rana de umilire !}i0 rana de
nedreptate.

Persoanele care au un corp destul de voluminos, ca al
unui masochist, dar au picioarele !}igleznele foarte subtiri, ca
!}i fugarul sufera de 0 rana de u~ilire ~i de 0 rana de
respingere.

Se poate intampla ca unele persoane sa aiba trei, patru
sau chiar cinci rani. Una dintre cele cinci predomina, in timp
ce celelalte patru sunt mai putin vizibile. Atunci cand
predomina 0 anumita masca, acest lucru inseamna ca
persoana respectiva 0 folose~te mai des decat pe celelalte
ma!}tipentru a se proteja.

Cand 0 masca este purtata foarte rar, inseamna ca acea
persoana nu simte in mod frecvent rana corespunzatoare
acelei ma!}ti. Deci, daca 0 anumit§. masca predomina, acest
lucru nu inseamna ca exprima rana cea mai importanta pe
care 0 are acea prsoana.

De fapt, incercam sa ascundem acele rani care ne fac cel
mai mult sa suferim. Am mentionat in capito IeIe precedente
ca ne formam masca rigidului (rana de nedreptate) ~i masca
dominatorului (rana de tradare), care sunt ma~ti ce exprima
controlul !}i forra, cu scopul de a ascunde ranile de
respingere, abandon sau umilire. Aceasta forta ne folose~te
pentru a ascunde ceea ce ne face cel mai mult rau. Astfel se
explica de ce, unele dintre cele trei rani devin vizibile 0 data
cu inaintarea in varsta, deoarece controlul are anumite
limite. In special masca rigidului, datorita capacitatii sale de a
se controla, are cea mai mare posibilitatea de a ascunde 0
alta rana. De exemplu, 0 persoana masochista. !}i rigida. in
acela~i timp, poate reu~i sa-~i controleze, pentru 0 anumita
perioada, greutatea. Cand i~i pierde controlul incepe sa se
ingra~e.
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Sufletul care se na~te pentru a-~i vindeca 0 rana de
tradare i~i va alege un parinte de sex opus foarte putemic,
solid, stap€m pe el, carenu i~i pierde controlul ~i care nu
este prea emotiv. in acela~i timp, un dominator va vrea acest
parinte sa fie intelegator, sa aiba incredere in el ~i sa
raspunda tuturor a~teptarilor ~i nevoii lui de atentie, putand
astfel sa evite sa se simta abandonat ~itradat. Daca parintele
este indiferent, copilul se va simti abandonat, dar daca acel
parinte are 0 slabiciune oarecare pentru el sau i~i arata ~l
lipsa de incredere, copilul va trai toate acestea ca pe 0
tradare. Daca parintele de sex opus este prea autoritar,
agresiv sau violent, intre el ~i copil sau adolescent se va
stabili un raport de forte, care va alimenta rana de tradare pe
care 0 are fiecare dintre ei.

Fiinta umana este specializata in a gasi tot felul de
motivatii atunci cand corpul ei se schimba. Putem observa ca
oamenii nu sunt pregatiti sa se priveasca ~i mai ales ca au 0
mare dificultatea in a accepta ideea ca conform careia corpul
lor este atat de inteligent. Nu vor sa admita faptul ca cea mai
mica schimbare din corpullor fizic reprezinta un mod de a Ie
atrage atentia asupra unui aspect pe care il traiesc in
interior, dar pe care, pentru moment, nu il pot exprima altfel.
Ar fi folositor daca fiinte1e umane ar accepta cel putin ideea
ca, atunci caud corpul vrea sa ne atraga atentia asupra
unuia dintre comportamentele noastre interioare, in realitate
este vorba despre DUMNEZEUL nostru interior care folose~te
corpul fizic pentru a ne ajuta sa devenim con~tienti de faptul
ca avem tot ce vrem pentru a face fat§. fricii pe care 0 traim in
acel moment. in schimb, alegem sa continuam sa ne fie
teama de descoperirea propriilor rani ~i purtam in continuare
ma~tile create pentru a ascunde acele rani, crezand ca astfel
ranile vor disparea.

Amintiti-va ca purtam ma~tile pentru a ne proteja doar
atunci cand ne este teama sa suferim, sa retraim 0 anumita
rana. Toate comportarnentele descrise in capitolele
precedente sunt folosite doar atunci cand purtam 0 masca.
lmediat ce purtam acea masca, nu mai suntem noi in~ine:
adoptam comportamenul corespunzator acelei ma~ti. Ideal ar
fi sa reu~im sa recunoa~tem foarte repede masca pe care 0
purtam astfel incat sa identificam rana pe care incercam sa 0
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ascundem, lacand acest lucru lara sa ne judecam sau sa ne
criticam. Se poate intampla ca intr-o singura zi sa purtam
una sau mai multe ma'iti sau putem sa purtam aceea'ii
masca timp de mai multe luni, sau chiar ani de zile, pana
cand 0 alta rana va ie'ii la suprafata.

In momentul in care va dati seama, fiti fericiti ca ati
observat acest lucru ~i recunoscatori incidentului sau
persoanei care a atins rana, deoarece astfel ati reu'iit sa
vedeti ca acea rana nu este inca vindecata. Cel putin deveniti
con'itienti de acest lucru. Va acordati astfel dreptul de a fi
umani. Este foarte important apoi sa va acordati timpul
necesar pentru a va vindeca. Cand veti ajunge sa va spune?
In mod frecvent: "acum port 0 anumita masca 'ii ~tiu motivul
petru care am reactionat Intr-un anume fel", procesul de
Insanato~ire va fi avansat. Va reamintesc de asemenea ca nu
am Intalnit niciodata 0 persoana care sa Intruneasca toate
caracteristicile corespunzatoare unei anumite rani.
Descrierea fiecarui caracter va poate ajuta sa va recunoa~teti
In anumite comportamente corespunzatoare unei anumite
rani.

Recapitulez mai departe, modalitatea prin care aflam
daca noi In~ine sau 0 alta persoana purtam 0 masca pentru a
ne proteja.
" Cand se activeaza. 0 rana. de RESPINGERE purtam masca

de fugar. Aceasta masca. ne face sa fugim din fata unei
situatii sau a unei persoane care ne poate face sa traim un
sentiment de respingere, din teama de a nu intra in panica
sau de a ne simti neputincio~i. Acesta masca. ne poate de
asemenea convinge sa devenim cat mai invizibili,
retragandu-ne In interiorul nostrru, nelacand sau
nespunand nimic care sa 11detrmine pe celalalt sa ne
respinga. ~i mai multo Aceasta. mascg ne face sa. credem ca
nu suntem destul de importanti pentru a ne ocupa locul
care ni se cuvine, ca nu avem dreptulla existentii la fel ca
~i ceilal?
Cand se activeaza 0 rana de ABANDON, purtam masca
dependentului. Aceasta masca ne face sa ne purtam ca un
copil mic care are nevoie de ceva qi care cauta sa obtina
atentia celorlalti plangand sau fiind supus, deoarece
credem ca. nu ne putem descurca singuri. Acesta masca ne
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face sa gasim tot felul de tactici pentru a nu fi lasati
singuri sau pentru a obtine mai multa atentie. Ne poate
convinge chiar sa fim bolnavi sau victime in diverse
situatii, pentru a obtine ajutorul cautat .

•• Cand se activeaza. 0 rana de UMILIRE, purtam masca
masochistului. Aceasta masca ne face sa uitam de propriile
noastre nevoi ~i sa ne gandim doar la nevoile celorlalti,
devenind 0 persoana. generoasa, intotdeauna gata sa-i
ajute pe altii, chiar dincolo de propriile noastre limite,
Facem in a,?a fel incat sa luam asupra noastra
responsabilitatile ,?i angajamentele celor care par a fi in
dificultate sa ~i Ie respecte, chiar inainte ca ace~tia sa ne
ceara aeest lueru. Facem orice pentru a fi utili ~i pentru a
nu ne simti umiliti, injositi. Astfel, faeem oriee pentru a nu
fi liberi, aspect foarte important pentru noi. De fieeare data
cand actiunile ~i reaetiile noastre sunt motivate de teama
de a nu ne face de ru~ine ~i de a ne simp umiliti,
inseamna ca purtam masca de masochist.

•• Cand traim 0 rana de TRADARE, purtam masca
dominatorului, care ne face sa devenim neincrezatori,
sceptici, autoritari ~i intoleranti din cauza a~teptarilor pe
care Ie avem. Facem orice pentru a arata ca suntem
putemici, ca nu ne lasam placiiliti, mai ales atunci cand
luam decizii pentru altii. Acesta masca ne face sa gasim
solutii pentru a evita sa ne pierdem reputatia, ajungand
pana la a minti. Ne uitam propriile nevoi ~i facem ceea ce
trebuie astfel incat ceilalti sa creada ca suntem persoane
fiabile, de incredere. Aceasta masca ne face de asemenea
sa protejam aparenta unei persoane sigure pe ea, chiar
dcaa nu avem incredere in noi ~i ne indoim de propriile
decizii sau actiuni .

•• Cand se declan~eaza rana de NEDREPTATE purtam
masca rigidului, care ne transforma intr-o persoana rece,
inflexibila ~i seaea la nivelul tonului ~i al mi~carilor, La fel
ca ~i atitudinea, corpul nostru devine rigid. Aceasta masca
ne face de asemenea sa devenim perfectioni~ti ~i ne
determina sa traim multa furie, nerabdare, sa fim critici ~i
intoleranti fata de noi in~ine, Suntem foarte exigenti ~i nu
ne respectam limitele. De fiecare data cand ne controlam,
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ce facem ar trebui sa fie
~ nu complimsntele,

sau sustinerea pe care Ie

ne retinem sau suntem duri cu noi in~ine, este un semn
ca purtam masca de rigid.

Purtam 0 masca nu doar atunci cand ne este teama sa
retraim 0 rana cu altcineva, dar 'ii atunci cand ne dam seama
ca noi in'iine ii facem pe altii sa sufere din cauza unei
anumite rani. Prin urmare actionam in scopul de a ne face
iubiti sau din teama de a pierde afectiunea celorlalti.
Adoptam un comportament care nu este in concordanta cu
ceea ce suntem in realitate. Devenim altcineva. Dat fiind
faptul ca este nevoie de un efort pentru a adopta un
comportament dictat de 0 masca, avem a~teptari in ceea ce ii
prive~te pe ceilalti.

Ceea ce suntem ~i ceea
sursa ferl.d.rl.i noastre
gratitudinea. recunoafiterea
primim de Ia ceiIaIti.

Sa nu uitam mai ales cat de mult ne poate pacali propriul
ego pentru a nu deveni con~tienti de ranile noastre. Ego-ul
este convins ca, daca devenim con~tienti de ranile noastre ~i
Ie eliminam, el nu va mai fi protejat ~i va suferi din cauza
aceasta. In continuare mentionez modalitatea in care fiecare
tip de caracter se lasa indus in eroare de catre propriul sau
ego.
9 Fugarul se convinge ca se ocupa foarte bine de el insu~i ~i

de ceilalti pentru a nu mai simti diversele tipuri de
respingere traite.

o Dependentului ii place sa para independent ~i sa spuna,
celor care vor sa-l asculte, cat de bine se simte el singur ~i
ca nu are nevoie de nimeni.

~ Masochistul se convinge pe sine ca tot ceea ce face pentru
ceilalti ii face lui personal foarte multa placere ~i ca f8.cand
acest lucru are grija ~i de nevoile lui. Este foarte abil in a
~i spune ~i a gandi ca totul merge bine ~i in a gasi scuze
pentru situatiile sau persoanele care I-au umilit.

D Dominatorul este convins CEl el nu minte niciodata, ca i~i
tine intotdeauna cuvantul dat ~i ca Iui nu ii este [rica de
nimeni.
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•• Rigidului ii place sa spuna. oricui cat este el de corect, ca
viata lui este perfecta ~i Ii place de asemenea sa creada ca
are multi prieteni care 11 iubesc a~a cum este.

Ne vindecam ranile interioare a~a cum ne refacem dupa
ranile noastre fizice. Vi s-a intamplat veodata. sa fiti atat de
nerabdatori sa faceti sa dispara un co~ de pe fata, incat l-ati
zgandarit tot timpul? Ce s-a intamplat? Co~ul a ramas
probabil la loc, mai mult decat de obicei, nu-i a~a? Acest
lucru se intampla atunci cand nu avem incredere in puterea
de vindecare a propriului nostru corp. Pentru ca 0 problema
(oncare ar fi ea) sa dispara, trebuie mai intai sa 0 acceptam,
sa 0 iubim neconditionat mai degraba decat sa vrem sa 0
facem sa dispara. Ranile noastre profunde au de asemenea
nevoie sa fie recunoscute, iubite ~i acceptate.

Va I"eamintesc cd a iubi necondif;ionat, inseamna a
accepta ceva chifAr ciIil;&red nu suntem de acord ~ chia.r
daca flU intelegem $(1In£-u1anumitor situatii..

o sa va dau cateva exemple pentru a demonstra di.t de
mult rau ne putem face noua in~ine cateodata .
•• Cel care sufera de respingere i~i alimenteaza rana de

fiecare data cand se autodevalorizeaza, cand i~i spune ca
nu e bun de nimic, ca. nu conteaza deloc in ochii celorlalti
~i de fiecare data cand fuge dint-o situatie .

•• Cel care sufera de abandon i~i alimenteaza rana de fiecare
data cand abandoneaza un proiect la care tinea mult,
cand renunta, cand nu se ocupa destul de el insu~i ~i
cand nu i~i acorda atentia de care are nevoie. Ii sperie pe
ceilalti cand se agata. pre a mult de ei ~i face in a~a felincat
sa ii piarda ~i sa ramana iar singur. I~i face corpul sa
sufere mult, imbolnavindu-se pentru a atrage atentia
celorlalti .

•• Cel care sufera de umilire i~i alimenteaza rana de fiecare
data cand se injosei?te, cand se compara cu ceilalti,
punandu-se in infen01itate, cand se acuza ca e gras, ca nu
este bun, ca nu are vointa, ca este profitor etc. Se umilei?te
purtand haii1e care il dezavantajeaza ~i murdarindu-~i
hainele. Se face sa sufere preluand responsabilitatile
celorlalti, ceea ce 11 priveaza de libertate ~i de timp pentru
el insulii.
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• Cel care trale~te 0 rana de tradare i~i intretine rana
mintindu-se, Iacandu-se sa creada lucruri false ~i
nerespectandu-~i angajamentele fata de el insu~i. Se
pedepse~te Iacand totul el singur deoarece nu are
incredere in ceilalti carora nu Ie atribuie din sarcini. Cand
face acest lucru este atat de ocupat sa verifice munca
celorlalti incat pierde din timpullui liber.

• Cel care sufera de nedreptate i~i favorizeaza rana fiind
prea exigent cu el insu~i. Nu i~i respecta limite Ie ~i este
foarte stresat din aceasta cauza. Este nedrept fata de el
insu~i, deoarece se critica mult ~i are dificultati in a-~i
vedea calitatile ~i ceea ce ~tie sa faca bine. Sufera atunci
cand nu vede decM ceea ce nu s-a Iacut sau gre~elile care
s-au comis. De asemenea, se face sa sufere prin faptul ca
nu ~tie sa-~i faca pe plac.

Aceste ma~ti ne fac mai mult rau decM sa ne protejeze.
Este timpul sa ne dam seama ca putem supravietui chiar
daca. ne simtim raniti. Nu mai sun tern ni~te copii mici care
nu ~tiu sa-~i controleze ranile. Astazi suntem adulti, avem
mai multa experienta. ~i maturitate, avem 0 viziune diferita
asupra vietii ~i, de acum inainte dorim sa ne iubim mai mult
pe noi in~ine.

In primul capitol al cartii am precizat ca atunci cand se
activeaza 0 rana trecem prin patru etape prima este cea in
care suntem noi in~ine. Cea de a doua consta in a resimti
durerea descoperind ca nu putem sa mai fim noi in~ine,
deoarece acest lucru nu Ie mai convine adultilor din jurul
nostru. Din nefericire, adultii nu i~i dau seama ca un copil
incearca sa descopere cine este, iar in loc sa il lase sa fie el
insu~i, sunt ocupati de atunci incolo sa-i spuna ei copilului
cine ar trebui sa fie. Cea de a treia etapa reprezinta revolta in
fata durerii traite. In acel moment copilul incepe sa faca crize
~i sa opuna rezistenta in fata parintilor sai. Ultima etapa,
resemnarea, este aceea in care ne hotara.m sa ne cream 0
masca pentru a incerca sa nu ii dezamagim pe ceilalti ~i mai
ales petru a nu retrai suferinta care rezulta din faptul de a nu
fi fast acceptatati atunci cand eram noi in~ine.

Vindecarea va fi completa cand veti reu~i sa inversati cele
patru etape incepand cu cea de a patra ~i revenind la prima,
cea in care redeveniti voi in~iva.. In acest proces, primul
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lucru pe care trebuie sa il faceri este sa deveniri cons,tien]:ide
masca pe care 0 purta]:i. Ve]:i reus,i acest lucru cu ajutorul
celor cinci capitole in care descrsiu fiecare rana in parte.

Cea de a doua etapa este traita atunci cand va revoltari la
citirea acestor capitole sau cand sim]:i]:i0 rezistenra la ideea
de a va accepta responsabilita]:ile, preferand sa-i acuza]:i pe
ceilal]:i de suferin]:ele voastre. Incerea]:i sa va spune? ca este
normal, pentru orice flinta umana sa se opuna atunei cand
descopera aspecte ale propriei fiinte care nu ii plac. Aceasta
etapa este traita in mod diferit de catre fiecare. Unii pot
experimenta mai multa rezistenta sau revolta decat ceilal]:i.
lntensitatea revoltei fiecaruia depinde de gradul vostru de
acceptare, de deschidere s,ide intensitatea ranii, in momentul
in care cleveni]:icons,tien]:ide ceea ce se intampla cu voi.

Cea de a treia etapa. este cea in care trebuie sa va
acorda]:i dreptul de a fi suferit s,i de a fi resentimentari fata de
unul dintre parin]:i sau fata de amandoi. Cu cat sim]:i mai
mult suferin]:a pe care a trait-o copilul din tine, cu atat mai
multa compasiune vei avea pentru el s,i aeeasta etapa va fi
traitS. mai in profunzime. De asemenea, in timpul acestei
etape ve]:i deveni mai toleranti fata de parinri simrind
compasiune pentru propria lor suferinta.

:?i in cele din urma, cea de a patra etapa este cea in care
ve]:iredeveni voi ins,iva, cea in care inceta]:i sa mai crede]:i ca
inca ave]:i nevoie sa purta]:i mas,tile pentru a va proteja.
Acceptari ca via]:a sa fie plina de experien]:e care iri folosesc
pentru a inva]:a ce este benefic s,i inteligent pentru tine. Este
ceea ce se numes,te IUBIREA DE SINE. Iar cum iubirea are 0
mare putere de vindecare s,i de recas,tigare a energiei, veti
observa mai multe transformari in viara voastra: la nivelul
relatiilor cu ceilal]:i precum s,i la nive! fizic, adica vindecari
sau schimbari in corpul vostru fizic.

Amintiti-va ca a te iubi inseamna a-]:i acorda dreptul de a
fi as,a cum es,ti pe moment s,ide a te accepta chiar daca Ie faci
celorlal]:i exact ceea ce Ie repros,ezi lor. Iubirea nu are nimic
de a face cu ceea ce faceti sau ceea ce ave]:i. A te iubi
inseamna deci, sa-ri acorzi dreptul de a-i rani uneori pe
ceilal]:i, tradanduui, sau fiind nedrep]:i cu ei, umilindu-i,
impotriva voin]:ei tale. Aceasta este 0 ala etapa importanta in
procesul de vindecare al ranii tale.
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lubirea adevdratd este expertenf:a de aft tu insuti.
Pentru a atinge cat mai repede aceasta etapa, va sugerez,

ca la sfar~itul fiecarei zile, sa faceti un bilant a ceea ce s-a
intamplat peste zi. Descoperiti masca pe care ati purtat-o eel
mai mult, care v-a facut sa reactionati intr-un anume felintr
o situajie sau care v-a dictat comportamentul fat§. de ceiIalti
sau fata. de voi in~iva.. Dupa. aceea incercati sa va notaji
observatiile !ara. sa uitati sa notaji cum v-aji simtit de fiecare
data. La sIa.r~it iertati-va pentru ca v-ati acordat dreptul sa
purtati acea masca, ~tiind ca in acel moment credeati sincer
ca era singurul mod de a va proteja. A te simji vinovat ~i a te
acuza este mijlocul cel mai SiguT pentru a continua sa
reactionezi la fel atunci cand vei trai 0 situatie asemanatoare.

Nici 0 transformare nu este posibHd Jard. acceptare.
Cum pu tern sa ne dam seams. daca traim cu adevarat

aceasta acceptare? Atunci cand vom ~ti ca comportamentul
nostru care a afectat pe cineva sau pe noi in~ine, este ceva
propriu fiintelor umane ~i yom accepta sa ne asumam
consecintele, oricare ar fi ele. Acesta nojiune de
responsabilitate este primordiala in a te accepta cu adevarat.
Faptul de a fi om presupune ca nu putem fi iubiti de toata
lumea ~i ca a.vem dreptul sa avem anumite reactii omene~ti
care nu sunt agreabile: sa ne acceptam fara sa ne judecam i?i
fara sa ne criticam.

Acceptarea este elemental ded!J.n{Jator a1procesu1ui
de vindecare.

De fapt, veti descoperi, surprin~i, ca., cu cat va acordaji
mai mult dreptul de a trada, de a respinge, de a abandona, de
a umili, de a fi nedrept, cu atat 0 yeti face mai putin! Este
surprinzator, nu? Daca ati urmarit demersul meu, pana
acum, nu yeti mai fi atat de surprin~i. Oricum nu va cer sa
ma credeti sau sa ma inte1egeti, deoarece acesta notiune nu
poate fi inteleasa doar la nivel intelectual. Este nevoie mai
degraba de experimentare.

Mentionez aceasta lege spiritualS. a iubirii, atat de
importanta, in toate lucriirile me1e, deoarece este nevoie sa fie
auzita de nenumarate ori pentru a fi integrata. Acordandu-ti
dreptul de a Ie face altora ceea ce nu vrei sa ti se intample tie,
deoarece te sperie, astfel incat ai creat una sau mai multe
ma~ti pentru a te proteja, iti va fi mult mai u~or sa Ie dai
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dreptul celorlal~i sa actioneze astfel, iar uneori sa aiba
comportamente care iti vor reactiva ranile.

De exemplu, un tata care vrea sa-~i dezmo~teneasca una
dintre fiice, care s-a revoltat impotriva lui. Nu a VIUt sa-~i
continue studille, sa fie ,,0 persoana bine", cum se a~tepta el,
dat fiind talentul ei. Ea poate sa simta aceasta decizie ca pe 0
tradare, un abandon, 0 respingere, umilire sau nedreptate.
Totul depinde de ce anume are de rezolvat in aceasta viata.
Am cunoscut 0 tan are. care a trait 0 astfel de experient§. pe
care a perceput-o ca fiind a tradare, deoarece nu crezuse
niciodata ca tatal ei· va merge atat de departe. Ea spera ca
tata.l ei sa 0 accepte reai degraba. in alegerea pe care a Ia.cut
0, ajungad sa. recunoasca. ca. avea dreptul sa. faca. ceea ce voia
in viat§..

Pentru ea, singurul mod de a vindeca acea rana ~i de a
inceta sa-~i mai atraga situatii in care retraie~te rana de
tradare in relatii1e eu barbatii din viata ei, este, in primul
rand, faptul de a admite ca ~i tatal ei s-a simtit tradat la
randul luL Faptul ea fiica lui nu a raspuns a~teptarilor sale
este pentru el 0 forma de tradare. Poate sa i~i spuna ca, dupa
tot ceea ce a Iacut pentru ea, ar fi trebuit sa-i fie
recunoscatoare, sa devina 0 tanara responsabila ~i sa fie
mandru de ea. De asemenea spera ca ea sa vina intr-o zi ~i
sa-i spuna ca el a avut dreptate. Ceea ce se inilimpla intre
tata I:}ifiica in acest eaz, indica faptul ca acest barbat a trait
aceeal:}iran a de tradare cu mama lui, iar aceasta din urma a
trait aceeal:}iexperient§. cu el.

Verificand ce anume au trait parintii nOl:}tricand erau
mai tineri sau in copila.rie, ne dam seama ca povestea lor se
repeta din generatie in generatie, atata timp cat nu a fast
realizata 0 iertare adevarata. Acest lucru ne va ajuta sa avem
mai multa compasiune I:}iintelegere in ceea ce ii prive~te pe
parintii no~tri. Atunci cand va yeti fi descoperit ranile, va
sugerez sa verificati cu parintii vo~tri daca I:}iei au trait
acelea~i rani. Nu trebuie sa fi trait neparat experiente identice
eu ale voastre, dar probabil ca au simtit aceleal:}irani I:}iI:}i-au
aeuzat parintii de acelea~i lucruri de care 1iacuzati voi pe ei.

Acest demers devine u~or de Ia.cut atunci cand incetam
sa ne mai acuzam de comportamentele dictate de ranile
noastre ~i cand acceptam ca acestea fac parte din fiinta
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umana. Atunci ne vom simti mult mai in largul nostru pentru
a vorbi despre aceste lucuri cu parintii no~tri, fara sa ne fie
team a ca vom fi acuzati, iar astfel ei se vor destainui mai u~or
daca nu se vor simti judecati. Cand veti discuta cu ei, ii veti
ajuta sa-I}i fad\. propriul proces de iertare, cu parintii lor.
Acest lucru ii va ajuta sa il?i acorde dreptul de a fi fiinte
umane, de a avea rani care ii fac sa reactioneze l?i sa se
comporte uneori facand contrariul a ceea ce vor.

Cand veti vorbi cu parintele in relatia cu care s-a activat
o rana, va sugerez sa verificati impreuna cu el daca a trait
aceeal}i rana ca I}ivoi. Daca de exemplu, el?ti 0 femeie l?i ii
spui marnei tale ca ai trait 0 rana de respingere in relatia cu
ea, incepand din adolescenta, intreab-o daca i s-a intamplat
l?iei sa se simta respinsa de tine. Acest lucru 0 poate ajuta sa
se elibereze de emotiile retinute de mult timp l?i adesea
inconl?tiente. Datorita tie, mama ta va putea deveni
conl}tienta de ele. In continuare vei putea sa 0 inviti sa
vorbeasca des pre ceea ce a trait in relatia cu propria ei
mama. (exemplul este valabil l?iin cazul barbatilor, in relatia
cu tatal lor). Pentru a afla mai multe detalii despre iertarea
adevarata, va sugerez lectura celorlalte carti ale mele
(Asculta-p. corpul (vol. 1 ~ 2), colec(ia Emopile, sentimentele 9i
iertarea ~i Corpul tau spune: ))iube~te-te!))).

Va reamintesc ca, daca l-ati idealizat pe parintele in
re1atie cu care at! trait 0 rana l?imai ales daca il considerati
pe acest parinte ca fiind un fel de sfant, este foarte normal sa
vi se para dificil sa va acordati dreptul de a avea resentimente
fata de el. Spuneti-va ca, daca acel parinte parea un srant in
ochii vOl}tri, inseamna probabil ca suferea de 0 rana de
nedreptate l?ireul?ea sa se controleze suficient de bine pentru
a nu arata ceea ce sirntea. Persoanele de genul masochist pot
fi ul?or considerate drept sfinfi datorita devotamentului lor
foarte pronuntat.

lata cateva mijloace prin care veti afla ca ranile voastre
sunt pe cale de vindecare:
e Rana de RESPlNGERE este pe cale de vindecare atunci

cand va veti afirma tot mai mult l?i veti indrazni sa va.
ocupati locul care vi se cuvine. Mai mult, daca vi se pare
ca cineva uita de existenta voastra, puteti sa va simtiti
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foarte bine a~a cum sunteti. Veti trai mult mai pu tine
situatii in care va va fi frica ca veti intra in panica.

e Rana de ABANDONeste pe cale sa se inchida cand va veti
simti bine chiar daca sunteti singuri ~i veti cauta mai
putin atentia celorlalti. Viata va deveni mai putin
dramatica. Veti vrea tot mai mult sa incepeti proiecte ~i
chiar daca nu veti avea sprijinul celorlalti, veti continua sa
Ie sustineti.

e Rana de UMILIRE va fi pe cale sa se vindece atunci cand
veti avea timp sa va ascultati mai intai propriile nevoi
inainte de a spune da celorlalti. Veti prelua mai putine
responsabilitati ~i V2. veti simti mai liberi. Veti in.ceta sa
mai ftxati limite pentru voi in~iva. Veti ft capabili sa va
exprimati cererile fara sa vi se mai para ca sunteti
enervant ~i ca Ii deranjati pe ceilalti.

e Rana de TRADARE este pe cale sa se vindece cand nu veti
mai trai atatea emotii in momentul in care cineva sau ceva
va va schimba planurile. Va veti da drumul mai u~or.
Precizez ca a-~i da dzumul inseamna sa. incetam sa mal
fim ataliR~i de l!'i!'JXIllltate, sa mcetiim sa mal vrem c:a
totul sa se intample conform planurUor noastre. Nu
veti mai cauta sa fiti in centrul atentiei. Cand sunteti
foarte mandri de voi, in urma unei reu~ite, va va fi foarte
bine chiar daca ceilalti nu va recunosc meritele.

o Rana de NEDREPTATE este pe cale de a se vindeca, cand
va veti permite sa fiti mai putin perfectioni~ti, sa faceti
gre~eli fara sa fiti furio~i sau critici. Va veti acorda dreptul
de a va arata sensibilitatea, de a plange in fata celorlalti
fara sa va pierdeti controlul ~i fara sa va fie teama de
judecata celorlalti.

Un alt avantaj extraordinar al vindecarii ranilor noastre
este faptul ca devenim autonomi afectiv, in loc sa fim
dependenti afectiv. Autonomia afectiva este capacitate a de a
~ti ceea ce vrem sa facem ~i sa realizam demersurile necesare
pent..'ll a indeplini acellucru. lar atunci cand avem nevoie de
ajutor sa ~tim S8. 11cerem fara sa a~teptam sa fie 0 persoana
anume cea care ni-l acorda. 0 persoana autonoma nu va
spune: " Ce 0 sa ma fac eu singura?" atunci cand cineva va
disparea din viata ei. Va suferi, dar va face acest lucru ~tiind
ca va putea supravietui singura.
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Sper ca descoperirea ranilor pe care Ie aveti va va aduce
multa compasiune pentru voi in~iva ~i va va ajuta sa va gasiti
lini~tea interioara triiind mai putina furie, ru'line sau
ranchiuna. Recunosc ca nu este deloc u'l0r sa facem fata
lucrurilor care ne fac rau. Fiinta umana a inventat atat de
multe mijloace pentru a-'li reprima amintirile dureroase incat
este foarte tentant sa recurgem la una dintre aceste metode.

Dar cu cat ne reprimam mai mult amintirile dureroase,
cu atat acestea se a'leaza mai in profunzime in incon'ltientul
nostru. Apoi, intr-o zi, cand nu 'lorn mai putea ingropa nimic
'li cand ne vom atinge limita de control, aceIe amintiri vor
urea la suprafaj:8., iar suferinta va fi 'li mai greu de trait.
infruntand aceste rani 'li vindecandu-le, toata energia
consumata pentru a ne reprima 'li ascunde durerea va fi in
sfar'lit eliberata 'li va putea fi folosita. in scopuri mai benefice,
adiea pentru a ne crea viata a~a cum vrem noi sa. fie,
ramanand noi in'line.

Sa nu uitam ca. traim pe pamant pentru a ne aminti cine
suntem, ca suntem toti DUMNEZEU 'li traim 0 serie de
experiente in aceasta lume. Din pa.cate am uitat aceste
lueruri, pe parcursul numeroaselor reincarnari, de la
inceputul timpului.

Pentru a ne aminti cine suntem, trebuie sa devenim
eon'ltienji de ce anume nu suntem. De exemplu nu suntem
ranile noastre. De fiecare data cand suferim credem ca
suntem ceva ce nu suntem in realitate. Atunci cind, de
exemplu ne sintim vinovati deoarece am res pins pe cineva
sau am fost nedrepti fata de cineva, ne identificam cu
respingerea sau cu nedreptatea. Dar noi nu suntem acea
experienta, nOl suntem fiecare un DUMNEZEU care traie'lte
acea experienta pe 0 planeta materiala.. Un alt exemplu: cand
corpul nostru este bolnav, suntem 0 persoana care traie'lte
experienta unui blocaj de energie intr-o parte a corpului, iar
noi numim aceasta experienta, 0 boala.

VlATA ESTE MINUNATA ~l PERFECTA.
Este 0 serie continua de proeese care ne conduc spre

singura noastra ratiune de a fi aceea de:
A HE AMlNTI cA SUNTEM DUMNEZIW
In incheierea acestei caqi, a'l vrea sa mentionez aspectele

pozitive, fortele din interiorul nostru, corespunzatoare fiecarui
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tip de caracter. Aceste forte sunt mereu in noi, ingropate in
interiorul nostru. Dar, cum am mai spus sunt prea des
ignorate sau prost folosite din cauza locului important pe
care i1atribuim ma~tilor noastre, toate astea pentru a evita sa.
vedem sau sa simtim ranile pe care Ie avem. Cand ranile vor
fi vindecate, adica atunci cand yom fi noi in~ine, lara teama,
yom putea sa vedem in spatele lor urmatoarele lucruri:

in spatele FUGARULUI(rana de respingere) se ascunde 0
persoana capabila sa Jaca foane multe lucruri, cu 0 buna
rezistenfii la munca ...
• Descurcarea/ii, dotata cu 0 mare capacitate de a crea, de

a inventa, de a imagina;
" Cu aptitudini speciale de a lucra singura;
" Eficienta, se gande§te la detalii;
• Reactioneaza repede; §tie sa faca exact ce trebuie fn caz

de urgenfii
@ Nu are nevoie de ceilalp cu OTicepret; poate Joane bine sa.

se retraga §i sa fie JeTicita singura;
In spatele DEPENDENTULUI (rana de abandon) se

asC'J.nde0 persoana abila, care §tie Jomie bine sa f§i exprime
cererile....
• ~tie ce vrea; tenace, perseverenta in cererile ei;
1/1 Nu renunfii cand este hotarata sa obfina ceva;
l) Are talent actoricesc. $tie sa atraga atentia celorlalti;
II> Vesela, sociabila, inspira bucuria de a trai;
• Are capacitatea de a-i ajuta pe ceilalP, deoarece se

intereseazd de ei §i §tie ce simt;
•• Are calitatea de a-§i Jolosi talentele psihice cu un scop

bun, atunci cand i§i c011.troleazatemerile;
II> Are adesea talente artistice;
• De§i sociabil, are nevoie de momente de singuratate

pentru a se regasi.
111.spatele lWASOCHISTULUI (rana de umilire) se ascunde

o persocma fndrdzrteata, aventuriera, cu multe talente in
diverse domenii ...
.• i§i cunoa§te nevoile §i Ie respecta;
• Sensibila la nevoile altora, capabila de asemenea sa

respecte libenatea fiecaruia;
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Mediator bun, conciliant. Reu!$e!$te sa dedramatizeze
lucrurile;
Joviala, ii place sa se bucure 9i ii face pe ceilalp sa se
simta in largullor;

e Este de natura generoasa, joviabila, altruista;
o Are talent de organizator. $tie sa i.'?irecunoasca talentele.
D Senzuala, .'?tiesa se bucure in iubire;

Foarle demna, mandra.
in spatele DOMINATORULUI(rana de tradare) se ascunde

o persoana care fntn.me.'?tede obicei calitap de leader ...
D Prinfort;a sa .'?tiesa fie p rotectoare .'?icalma;
e Foarte talentata. Sociabila cu talent actoricesc;
DAre talentul de a vorbi in public;
o Aptitudini in a capta .'?i a valonza talentul fiecaruia

ajutandu-i sa dobandeasca mai multa incredere 1'1 ei;
" Are capacitatea de a delega sarcini, ceea ce ii ajuta pe

ceilalp sa se autovalorizeze;
o $tie imediat cum se simt ceilalp 9i relaxeaza atmosfera

facandu-i so. rada;
D Capabila so. treaca foarte repede de la un aspect la altul 9i

so. administreze mai multe lucruri in acela.'?itimp;
• Ia foarte repede decizii. GaSel$te imediat solutii .'?i are in

jurul ei oameni de care are nevoie pentru a trece la
actiune;

D Este capabila de performante mari in mai multe domenii;
DAre incredere in univers I$i in f0Tta ei interioara.

Capacitatea de a se Idsa liber in totalitate.
in spatele RIGIDULUI(rana de nedreptate) se ascunde 0

persoana creativa, care are multd energie, cu 0 mare
capacitate de munca ...
e Ordonata I$i excelenta pentru 0 'TIunca care necesita

precizie;
• Atenta, foarte dotatd pentru a se ocupa de detalii;
o Are capacitatea de a simplifica, de a explica foarte clar

cand preda altora;
• Foarte sensibila, 9tie ce simt ceilalp, verificdndu-9i

propriile sentimente;
$tie ce trebuie sa cunoasca la momentul oportun;
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~ Gase~te persoana potrivita pentru 0 anumita sarcina ,?1.
cuvinteZepotril/ite ~i exacte de spus;

•• Plina de entuziasm, de viata, dinamica;
•• Nu are nevoie de alpipentru a se simp bine;
" La feZ ca ~i fugaruZ, in caz de urgenta ~tie ce sa faca §i

face aceZZucrusingura;
•• Reu~e§te sa faca fata situapiZordificiZe;

Dupa cum ati observat anumite forte se regasesc in mai
multe rani, astfel incat acestea se pot decupla. Devin ni~te
atu-uri extraordinare pentru ceea ce vreti sa faceti.
Recunoscand persoana unica din fiecare, nu yeti putea sa nu
folositi aceasta sursa de energie.

Repet faptul ca crearea ma~tilor noastre exprima cea mai
mare dintre toate tradarile, acea de a fi uitat ca suntem
DUMNEZEU. De aceea acrostihul celor cinci rani formeaza.
cuvantul TRAHI (tradat).

TRAHISON
RJET
ABANDON
HUMILIATION
INJUSTICE

TRADARE
RESPINGERE
ABANDON
UMILIRE
NEDREPTATE

lnchei aceasta carte oferindu-va un poem al unui poet
suedez, Hjalmar Soderberg.

Vrem cu topi sajim iubip,
lar daca nu se poate, macar admirap,
Daca nu, sa nujim crezup,
Daca nu, sa Jim urafi §i dispretuifi.

Tot ce vrem este sa trezim 0 emope,
in ceilalti, oricare ar ji ea.

SufletuZfreamatd in fata goZului,
$i cauta mereu un contact cu oricepret.
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Co1cctl.a "Cartea caze te tnl1l1forma"
Povefiti pontru a to vindoca, povo~ti pentru acre~te -.Ja.;;ques Salome
Pcve:i!tipentru a iubi, pove~ti penn"U ate iubi . Jacques Salome
Pove~ti despre ratikiri, pove"iti despre spera-'lla _.,Jacques Salome
Iubire, iubire, iubii"e - Lise Bonrb",au
Vocea intenoara- Radu Stanc:\ul.escll
Arta:ill "itiinla magnetismullli personal- Theron Q, Dumont
A:i!acum gii.nde!jte omul - James Allen
RealitateafiI1a1a- Balogh Bela

Coleetia "IubiDd"
Poeziifariititlll- Daniel Beimei
18poezii- Noi doi
Credeam caeste de ajuns sa te iubesc- Jac(jues Salome

Co1eetia "ho eomumeare"
Comunicareanonverbala sau adevarul de dincolo de eLwinte - Clara Toma

Cowetia "Atu"
Secret 111 su~'cesului - W.alter Atkinson
Dorinta intl-(' magie ~irealit",t", - t\ni ela Lucian
fitiin~a de adeveni bogat ..Wallace D. Wattles

Co1eetia"AaeexlI:1eD.t Pl!!i.hologie"
Istorii la 0 cafea eu cioeolat.a ..Cl"istiana Alexandra Levitchi

iCowetia "AacendeD.t Pan.plllil:101ogl.e, ,
Aura umanil. - Swami PaIlchadasi
Lumeaastrala- Swami Panchadasi

JUte titluri, in uua colectillol'
Traind Ctl tine lnsuii, in fier:are zi,viata- Jacques Salome
T1'i\iiud.cu <,eiapI'Opiati, in fie,care zi, viata - ,jGwques Salome
Traind eu cnilalti, lnfie<~e1"e zi, viata- ,Ja<'(jue:; Sal<lme
Comunicarea l:ela~iohala pc intelesul celol-mici· K Geeda."dt, J. Salome
Cele cinci rimicare neirnpiedica sa fim noi in 'line - Lise Bourbeau
Corpul tau ifispune: iu be~te-te! - Lise Bourbeau
Ce este karma - Paul Brunton
$i Dumnezeu poarta negru uneari - Crist; aha Alexandra Levitch;
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