
Începem în scurt timp 

Recomandări: 
• Ceva de scris 
• Apă (pentru hidratare)
• Voie bună pentru a ne simți EXCELENT

https://redpill.ro

https://redpill.ro/




WEBINAR 

Cum ne decondiționăm mintea?



Înainte de toate 



EVOLUȚIA TA = tu mai întâi, ceilalți ulterior

COMUNICARE = ei mai întâi, tu ulterior

TU CEILALȚI

TUCEILALȚI



Cum trăiești bine?

Îți ridici nivelul:



Axa vulnerabilitate / slăbiciune

Grafic adaptat după harta conștiinței

David R. Hawkins
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Rușine – îmi este rușine să nu mă fac de râs în fața celorlalți
Vinovăție – sunt de vină pentru ceea ce mi se întâmplă / altcineva e de vină
Apatie – îmi este indiferent rezultatul pentru că nu mă pasionează să fac asta
Durere (emoțională) – sunt amorțit/ă, nu mă pot urni de durere, nu am chef de nimic

Frică – îmi este teamă de modul în care ar putea reacționa ceilalți
Dorință – îmi doresc enorm să iasă în favoarea mea sau în favoarea amândurora
Furie – simt furie atunci când lucrurile nu merg cum îmi doresc
Mândrie – mă simt mândru atunci când reușesc, sunt în “al nouălea cer”. Când nu îmi iese, simt
neputință

Curaj – chiar dacă mai resimt furie sau mândrie, am curaj să consider pe ceilalți ca fiind egali cu 
mine
Neutralitate – nu simt ceva în mod special doar știu că de rezultat nu depinde viața proprie
Optimism – Știu că indiferent de rezultat, o să fiu bine
Acceptare – accept orice fel de rezultat ca fiind exact ceea ce trebuia să fie în acest moment. 
Dacă nu îmi iese consider acel mic eșec o mare reușită și imediat realizez ce am de învățat
Înțelegere – Înțeleg instinctiv cum funcționează societatea și deci comunicarea așa că 
indiferent de situație sunt pregătit/ă

INERȚIE

HIPERACTIVITATE

PUTERE



Pe ordinea de zi:



1. Ce este decondiționarea mentală și emoțională?

2. Tipuri de condiționare

3. Procesul decondiționării

4. Metoda

5. Primii doi ani

6. 13 tehnici utile a fi folosite în proces

SUBIECTE ABORDATE ÎN WEBINAR



1. Ce este decondiționarea?



Condiționări eficiente

Exemple:

- Aerul

- Apa

- Mâncarea

- Observarea

- Tiparele sănătoase

- Ore de odihnă

- Ore de relaxare

- Persoane de calitate

Condiționări ineficiente

Exemple:

- Dependențe de tot felul

- Atașamente

- Persoane toxice

- Aderarea la un grup 
manipulator

- Tiparele nesănătoase

- Lipsă odihnă

- Lipsă relaxare



Om condiționat
ineficient



Începutul procesului



Pe parcursul procesului



Pe parcursul procesului



Pe parcursul procesului



Finalul primilor 7 ani



Finalul primilor 7 ani



Procesul de decondiționare
Este un proces de curățenie de primăvară (toamnă ) prin care tot 
ceea ce nu este pentru tine RENUNȚĂ la a îți mai fi alături!

ATENȚIE: Nu tu RENUNȚI la gunoi, gunoiul 
RENUNȚĂ la tine 



Tipare mentale

CULEGERE -> FILTRARE -> ACȚIUNE

CULEGERE (idei, gânduri) -> din exterior

-> din interior

Cum culegem din exterior?

-> direct (din cărți, oameni, TV, etc)

-> indirect (din câmp) -> prin acordare



M-a înșelat!!!



Simt că 
m-am iertat 
și mă simt 

bine 



Simt că 
iubesc pe 

toată lumea 
:D



Tipare mentale

Teoretizare: toate informațiile de care avem 
nevoie sunt stocate în câmp (vezi 

înregistrările akashice / akashic records și 
teoria câmpurilor morfogenetice -

Sheldrake).



Tipare mentale

CULEGERE -> FILTRARE -> ACȚIUNE

FILTRARE -> aici intervin toate preconcepțiile pe care le 
avem despre lume.

Decondiționarea reprezintă conștientizarea filtrelor și 
selecția celor care vor rămâne și celor care nu!



Tipare mentale

CULEGERE -> FILTRARE -> ACȚIUNE

ACȚIUNE -> de fiecare dată când o informație este filtrată, 
se generează o acțiune imediată sau programată.

De aceea observarea este suficientă atât timp cât procesul 
de curațare a filtrelor este activ 



Tipare mentale

CULEGERE -> FILTRARE -> ACȚIUNE

Acum ai înțeles cum se începe procesul de 
decondiționare?



2. TIPURI DE CONDIȚIONARE



Câteva tipuri de condiționare

a) Autocondiționare

b) Condiționare directă (de la o persoană)

c) Condiționare indirectă (impersonală, ex: din cărți, 
Internet)

d) Condiționare din câmp

e) Condiționarea nativă (modul în care suntem construiți)

ATENȚIE: Nu există condiționare bună și condiționare rea!



a) Autocondiționarea

CULEGERE IDEI PROPRII -> FILTRARE (ACCEPTARE) -> 
ACȚIUNE



b) Condiționarea directă

CULEGERE IDEI ALTĂ PERSOANĂ -> FILTRARE
(ACCEPTARE) -> ACȚIUNE



De aici se naște “moda” 



c) Condiționarea indirectă

CULEGERE INFORMAȚII -> FILTRARE (ACCEPTARE) -> 
ACȚIUNE



Merge wireless 

CÂMPUL INFORMAȚIONAL
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d) Condiționarea din câmp



Oare contează 

nivelul la care ne-am 

stabilizat?



e) Condiționarea nativă

O putem descoperi studiind Astrologia / Human Design / 
Cheile Genelor



3. PROCESUL DECONDIȚIONĂRII



SCOPUL?

Să devii cu adevărat conștient/ă de ceea ce observi, 
gândești, acționezi și de modul în care relaționezi cu ceilalți 
și ceilalți relaționează cu tine.

Orice alt scop este din stările joase: frică, furie (răzbunare), 
dorință, mândrie)

IMPORTANT: Scopul poate avea punct de pornire stările 
joase dar niciodată nu te opri acolo! 



De ce pornim procesul de decondiționare?

Dintr-o stare de disconfort!!!



De ce pornim procesul de decondiționare?

Întrebare de 1.000.000 de puncte?

Disconfortul e “rău”?



De ce pornim procesul de decondiționare?

Un mic secret:
De fiecare dată când simți un disconfort mental ori 
emoțional, o rană este stimulată!

Acel disconfort e acolo să îți arate unde să îți 
îndrepți atenția, nu să scapi de el!

Disconfortul te va părăsi când ai acceptat ce era de 
acceptat și ai acționat cu fermitate!



De ce pornim procesul de decondiționare?

Ce face majoritatea?



Totul pornește de la limbajul binar

Totul e o alegere

sau



De ce pornim procesul de decondiționare?

Ce alegi?



De ce majoritatea alege să nu trăiască 
conștient?

a) Dependența de propriile atașamente (oameni, tipare, 
alcool, droguri, etc)

b) Pentru că sunt obligați să trăiască inconștient pentru a 
supraviețui

c) Pentru că habar nu au cum 
să o facă!



a) Dependențele

STIMUL

OM

OM



a) Dependențele

Cum ajunge un om dependent:

1. Intră în contact cu stimulul

2. Trăiește “euforia” în moment

3. Decide că vrea să se simtă în acel mod toată viața

4. Caută să retrăiască “euforia” dar nu reușește

5. Mărește doza fără a retrăi vreodată euforia de la început

Tragic, nu?



b) Cei care sunt obligați să își trăiască viața 
condiționați pentru a supraviețui

Cum scapi din acest cerc vicios?

1. Decizi să trăiești decondiționat

2. Începi procesul

3. Devii deschis la oportunitățile care îți vin pentru a ieși 
din “belea”



c) Cei care habar nu au cum să o facă

Le spuneți cum sau îi trimiteți către mine 



PERICOLUL NR. 1

IDENTIFICAREA cu ceea ce trăiești:

“Sunt supărat/ă”               “Sunt trist/ă”     

“Nu pot trăi fără țigări”            “Nu pot trăi fără copil / soț / soție”

“Sunt bun/ă de nimic”        “Sunt varză”



Rezultat?

Oamenii decondiționați trăiesc liber pentru că indiferent de 
condiționarea care vine din exterior, nu se identifică cu ea 

astfel acceptând mult mai ușor ce se întâmplă.

Oamenii decondiționați au încredere în forțele proprii!

Oamenii decondiționați își creează relații foarte bune cu cei 
din jur!



SINUSOIDA

Când nu suntem conștienți reacțiile noastre la stimuli sunt 
așa:



SINUSOIDA

În timp ajungem așa:

Scopul nu este de a elimina trăirile, ci de a le înțelege și a le 
simți cât mai aproape de esența noastră!



RIDICAREA TEMPORARĂ A NIVELULUI

Citind o carte sau participând

la un curs, ne putem simți pentru

câteva zile motivați să... orice!

După acele zile urmează de fapt

examenul când va trebui să

înfrunți scăderea naturală de nivel

De aceea procesul cere

PERSEVERENȚĂ!!!
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ÎNȚELEGEREA NIVELURILOR SUPERIOARE

Este imposibil să trăiești în

stabilitate la nivelurile superioare 

fără să înțelegi nivelurile inferioare

Altfel este doar FUGĂ și lipsa de 

stabilitate va fi și mai acută.

Exemplu: persoane care aleg

calea spirituală pentru că nu le

place cine sunt sau au devenit!
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ALCHIMIZAREA ENERGIEI FEMININE CU 
CEA MASCULINĂ

Latura receptivă în echilibru cu latura activă

“Pentru a simți adierea vântului, nemișcarea e cheia”



4. METODA



METODA OBSERVĂRII

Pentru a fi fericit/ă, mai întâi trebuie să te cunoști pe tine, să 
îți cunoști esența. Pentru a te cunoaște va trebui să te 
observi în timp ce funcționezi în parametrii uzuali.

Principalul obiect de studiu – TU 



METODA OBSERVĂRII

Pasul 1 –Învață să trăiești detașat. Observă-te în timp ce faci 
diverse acțiuni în timpul zilei. NU TE IDENTIFICA cu ceea ce 
trăiești.

Pasul 2 – Identifică motivațiile ascunse pentru care ai 
re/acționat în modul în care ai făcut-o. Motivația a fost 
legată de treptele superioare ale scării conștiinței (curaj, 
neutralitate, acceptare, rațiune, iubire) sau de treptele 
inferioare (dorință, furie, mândrie, frică)?



METODA OBSERVĂRII

Pasul 3 – Mai dorești să reacționezi din acea zonă?

Pasul 4 – Continuă să îți vezi de ziua ta fără a te judeca (sau 
dacă te judeci nu te identifica cu judecata – reia de la pasul 
1)

Nu uita de CULEGERE -> FILTRARE -> ACȚIUNE



METODA OBSERVĂRII

Poate fi făcută și cu ajutorul unui cadru (framework). 
Recomand Human Design și/sau Cheile Genelor



METODA OBSERVĂRII

Cu ce te ajută?

• Te ajută să trăiești în prezent

• Te ajută să identifici motivațiile ascunse ale reacțiilor tale

• Te ajută să obții liniște exterioară și interioară

• Te ajută să simți mai puternic

• Te ajută să îți vezi relațiile altfel (gata cu vina)

• Te ajută să ajungi la nivelul 400 – de înțelegere



Ce poți observa?

1. Atașamente

“Nu pot trăi fără...”

“Mi-e frică de faptul că o sa fiu părăsit/ă sau 
abandonat/ă”

“Aș face orice ca lucrurile să rămână așa”

“Nu mă pot desprinde de relația din trecut”

Atașamentele te fac să trăiești în viitor și nu în prezent.



Ce poți observa?

2. Emoții

Reacțiile emoționale nu au cauză exterioară!

Pot fi exagerate “pozitiv” sau “negativ”! Indiferent de 
reacție ele ne îndepărtează de echilibru. Înțelegerea 
emoțiilor prin observare este pasul cel mai important pentru 
atingerea echilibrului interior.



Ce poți observa?

3. Traume

“Nu pot relaționa eficient cu oamenii”

“Simt că oamenii îmi datorează ceva pentru cât am 
suferit”

“Îi fac pe ceilalți să fie responsabili pentru mine”

“Reacționez exagerat când cred că cineva mă atacă”

Traumele le poți vindeca cu atenție grijă față de tine și 
cicatricele îți vor aminti întotdeauna cât de puternic/ă ești



Ce poți observa?

4. Că sunt aspecte ale tale pe care nu le placi

“Nu îmi place cum îmi stă părul”

“Nu îmi place cum mă îmbrac”

“Nu îmi place cum arăt”

“Nu îmi place faptul că nu îmi place de mine”

Aspectele acestea vor fi integrate în cine ești. Dacă te placi, 
indiferent de “defectele” percepute de tine, o să observi că 
ești un magnet pentru oameni de calitate!



Ce poți observa?

5. Ipocrizie

“Le cer altora sinceritate dar eu nu o ofer”

“Le cer altora fidelitate/sinceritate și eu nu o ofer”

“Le cer altora fidelitate/sinceritate, eu o ofer și de aceea 
toți trebuie să fie ca mine pentru că toată lumea a trecut 
prin aceleași experiențe de viață și toți sunt exact la fel ca 
mine, aceeași construcție mentală și energetică”

Ipocrizia e atunci când te agăți de propriile cerințe uitând 
natura profund imperfectă a umanității



Ce poți observa?

6. Dorințele și fanteziile

Nu e nimic în neregulă cu dorințele și fanteziile atât timp 
cât nu te atașezi de ele și de a le îndeplini. Creează viitorul 
de la un nivel superior și dorințele și fanteziile tale vor fi 
transformate în unelte puternice pentru dezvoltarea ta! 



Ce poți observa?

7. Că tot ceea ce acuzi că vine din exterior e în tine

“M-a înșelat!” se trauduce “M-am înșelat când am avut 
încredere”

“Il/o urăsc” se traduce “Mă urăsc pentru faptul că m-am 
lăsat fraierit/ă”

“Ei sunt de vină” se traduce “Eu mă simt vinovat/ă pentru 
că nu pot fi stabil/ă”

Putem percepe lumea doar din perspectiva noastră de aceea 
exteriorul este aici pentru a cizela/echilibra interiorul.



Ce poți observa?

8. Strategiile tale de manipulare / influențare

Politețea exagerată

Mea culpa într-un mod exagerat

Supărările când nu primesc ceea ce îmi doresc

Motivele pentru care să nu fiu pedepsit/ă

Comunicarea înseamnă mai mult decât cuvinte. Te invit să ai 
curajul să simți mai mult 



Ce poți observa?

9. Cât de puternic/ă ești

“WOW! Nu îmi vine să cred că am reușit să trec peste 
asta”

“Mă simt atât de bine în pielea mea”

“Nu îmi vine să cred câtă libertate pot oferi acum. Nu mai 
îmi e frică să pierd”

“Sunt în sfârșit stabil/ă, simt liniștea interioară”

Pentru că dacă îți propui vei reuși (nu uita C->F->A)



Ce poți observa?
10. Nivelul de unde alegi

să te exprimi și să trăiești.

Asumă-ți stările inferioare,

nu fugi de ele, e ok să

le folosești atât timp cât

ești conștient/ă
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5. PRIMII DOI ANI
Stabilizarea vieții exterioare și interioare



CEI 7 ANI

ANUL 1: Dezintegrarea sinelui fals

ANUL 2: Educarea

ANUL 3: Alinierea

ANUL 4: Inițierea

ANUL 5: Accelerarea (renașterea)

ANUL 6: Trezirea

ANUL 7: Integrarea



PRIMUL AN – Dezintegrarea “sinelui fals”

Anul în care tot ceea ce nu este pentru tine dispare din viața 
ta!

Poate fi un an foarte dificil dacă există multe identificări 
egotice!

Poate fi un an mai ușor pentru cei care pornesc la drum 
cunoscând prin ceea ce vor trece 



PRIMUL AN

PRIMELE LUNI: Ori apar schimbări majore ori deloc. Aceste 
luni sunt esențiale pentru că oricând putem renunța (din 
cauza scăderii temporare de nivel). E recomandat să ai 
persoane lângă tine sau să fii parte a unui grup de suport 
pentru a nu reveni la vechile și ineficientele obiceiuri.

Tema primului an este construirea fundației!



PRIMUL AN

MIJLOCUL ANULUI: Începi să simți din ce în ce mai 
constant puterea din tine. Începi să ai contact cu esența ta și 
încep primele păcăleli – gata, am ajuns unde trebuie 
Adevărul este că ești la început și perseverența este 
necesară în continuare.



PRIMUL AN
FINALUL ANULUI: Prima criză puternică. Această criză se poate 
manifesta emoțional sau mental și este cauzată de 2 factori:

1. Te “desumfli” conștientizând că într-adevăr ești doar la 
început

2. Vechile metode de “coping” (rezistență) NU MAI 
FUNCȚIONEAZĂ

Te simți de parcă nu mai ai pe ce să te bazezi. E posibil să te simți 
singur/ă, abandonat/ă posibil ușor deznădăjduit/ă

E NORMAL!!!



PRIMUL AN

Cunoscând informațiile pe care ți le-am prezentat, e 
posibil ca efectele să fie ameliorate sau chiar 

eliminate





AL DOILEA AN – Educarea

PRIMELE LUNI: Debutează cu criza finalului primului an. 
Această criză este urmată de o perioadă plină de lecții de 
învățat. Aceste lecții pot fi plăcute sau dure, în funcție de 
gradul de condiționare din trecut! Tema acestui an este sa 
lăsați viața să vă ghideze și să vă arate ce te hrănește cu 
adevărat!

Tema acestui an este să cunoașteți curajul din interiorul 
vostru!



Nu mai ai nevoie de scut și de armură, anul 2 este 
anul în care înveți că vulnerabilitatea este putere!



AL DOILEA AN – Educarea

MIJLOCUL ANULUI: De obicei este plin de evenimente și 
lecții însă intervine un aliat foarte important: OPTIMISMUL! 
Știi că o să fie bine indiferent de ce o să se întâmple. Chiar 
daca apar sentimentele neplăcute, fondul este unul sănătos.

E important că indiferent de cât de optimist/ă ești acum să 
nu te atașezi de această stare, altfel vei pica din nou!



FINALUL ANULUI: Apare liniștea, ultimele lecții importante ale 
anului 2 se încheie (de obicei lecțiile importante încep undeva la 
începutul celui de-al doilea an și se încheie la finalul anului)

Se pun bazele a ceea ce va urma în anul III – alinierea. În anul II 
primim uneltele care ne vor ajuta toată viața dar mai ales în acest 
ciclu de 7 ani.

Pentru a ne alinia cu colectivul e necesar să fim fără bagaj egotic 
suplimentar (anul I) și cu unelte care să ne ajute nu numai să 
supraviețuim ci să și prosperăm (anul II)

AL DOILEA AN – Educarea



6. 13 TEHNICI UTILE



Îmi pare rău

Iartă-mă

Îți mulțumesc

Te iubesc

1. Metoda Ho’oponopono



a) Rugăciunea

b) Qi Gong

c) Yoga

d) Meditație

e) Shamanism

Orice te ajută, e perfect 

2. Practici de echilibrare energetică



În fiecare seară și dimineață, rostește pentru ce ești 
recunoscător / recunoscătoare. Te va seta în 
direcția potrivită.

3. Recunoștința



În fiecare zi și atunci când ești bine și mai ales când 
nu, fă-ți un duș cu iubire. E simplu, îți spui:

Mă iubesc 

4. Dușul cu iubire



Absolut orice în lumea aceasta respectă principiul dualității.

De aceea, tot ceea ce faci este și bun și rău în același timp 

De acolo și confuzia => când crezi că ceva e rău, găsește 
imediat ce e bun acolo!

Ceea ce mi s-a întâmplat este cel mai bun lucru care mi se 
putea întâmpla

5. Dualitatea



Absolut orice poate fi binecuvântat și deci încărcat 
cu semnificație și informație:

• Casa

• Mașina

• Obiectele

• Persoanele

• Îmbrățișarea

• Actul sexual

• Timpul petrecut cu persoanele dragi

6. Ridică totul la niveluri superioare



E simplă:

Vrei ceva, oferă acel ceva 

Vrei bani, oferă bani.

Vrei timp, oferă timp.

etc.

7. Metoda “Șlefuitorul de diamante”



Teoria: cei din jur oglindesc ceea ce mai avem de integrat

a) Ceea ce suntem

b) Ceea ce judecăm

c) Ceea ce am pierdut

d) …

e) …

f) …

g) Ceea ce trăim conform concepțiilor noastre

https://www.youtube.com/watch?v=EiBsczafvaA

8. Cele 7 oglinzi eseniene

https://www.youtube.com/watch?v=EiBsczafvaA


9. Observă de unde comunici

Simt că 
m-am iertat 
și mă simt 

bine 



Avem posibilitatea să creăm orice!

Pentru rezultate de calitate superioară, îți 
recomand să creezi în starea de liniște interioară.

Pentru rezultate de calitate inferioară, disperarea 
este suficientă.

10. Creează-ți viitorul



NU UITA!!!

De aici creezi ->

VULNERABILITATE

PUTERE

F

O

R

Ț

A

R

E

P

R

E

Z

E

N

Ț

Ă

S L Ă B I C I U N E

E G A L I T A T E

Rușine

Apatie

Frică

Furie

Dorință

Mândrie

Curaj

Neutralitate

Optimism

Acceptare

Înțelegere

INERȚIE

HIPERACTIVITATE

PRODUCTIVITATE CU 
ZÂMBETUL PE BUZE

PERFORMANȚE ÎNALTE FĂRĂ 
STRES

Vinovăție

Durere



Bunătatea se înțelege prost a fi opusul fermității

Cu cât îți ridici nivelul, cu atât devii mai ferm/ă cu 
tine și automat cu ceilalți.

11. Fii ferm/ă



Când vrei cu disperare ceva, nu te poți bucura cu 
adevărat de ceea ce primești pentru că dorința 

atârnă greu și nu te va lăsa să “zbori”

Oferă lejeritate și fii lejeritatea și atunci viața 
devine o bucurie și desfătare.

12. Bucură-te cu adevărat de viață



Niciodată să nu devii pradă unor sisteme și norme 
pentru că acestea te vor ține blocat/ă.

Ai dreptul să o dai în bară, ai dreptul să înveți, ai 
dreptul să trăiești după cum îți așterni!

Iubește și fă ce vrei
Sfântul Augustin

13. Acordă-ți libertate



Q&A



CONTACT DETAILS:

S: www.redpill.ro
E: orlando@redpill.ro
T: 0724.853.358

http://www.redpill.ro/
mailto:orlando@redpill.ro



