
Cum recunosti 
o relatie toxica
pentru tine?
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- plus
recomandarile mele,

      la final - 

Material 
cu scop

educativ si
informativ

Educatia pentru relatii salveaza vieti
- poate chiar viata TA!
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Sper ca materialul pe care urmeaza sa il citesti sa te ajute si pe tine sa te repozitionezi sanatos si
corect in toate relatiile tale - indiferent cine sunt persoanele toxice din viata ta.

Pentru ca in relatiile din ziua de azi predomina abuzul si toxicitatea, 
am creat un program de recuperare si de repozitionare corecta si sanatoasa nu doar in urma
abuzurilor - ci chiar din timpul abuzului - program ce te poate ajuta si pe tine foarte mult in
calatoria ta de vindecare, asa cum i-a ajutat pe toti clientii cabinetului meu si asa cum a ajutat
femeile care au participat la cele 12 editii consecutive SENS - bootcamp de psihologie, educatie
relationala si dezvoltare personala pentru femei si ale caror testimoniale le poti citi pe site. 

Putem lucra online (via Skype sau Facebook) sau la cabinet (Bucuresti, sector 3).

Lectura utila si cu SENS, in continuare!

In calitate de consilier pentru probleme de violenta domestica lucrez zilnic cu situatiile de abuz
emotional, verbal, fizic, sexual, economic si/sau spiritual. Din nefericire, Romania ocupa un loc fruntas
in statisticile referitoare la abuz.
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Persoana toxica poate fi oricine: un prieten,  un partener, un parinte, un coleg,
un sef, un client, un vecin.

A vorbi despre relatii toxice inseamna a vorbi despre abuz: abuz emotional,
abuz verbal. Insa si despre abuz fizic, abuz, sexual, abuz financiar, abuz spiritual,
abuz social.

A vorbi despre relatii toxice inseamna a vorbi despre narcisism, sociopatie si
psihopatie. 

Pentru ca in relatiile din ziua de azi predomina abuzul si toxicitatea, 
am creat un program de recuperare si de repozitionare corecta si sanatoasa
in urma abuzurilor, program ce te poate ajuta si pe tine foarte mult in
calatoria ta de vindecare - asa cum i-a ajutat pe toti clientii cabinetului meu si
asa cum a ajutat femeile care au participat la cele 12 editii consecutive SENS -
bootcamp de psihologie, educatie relationala si dezvoltare personala pentru
femei si ale caror testimoniale le poti citi pe site. 

Cu mine alaturi, este mai usor sa gasesti drumul catre tine,
linistea si bucuria de a trai.



Persoana toxica este fie un narcisic sub acoperire, fie un narcisic fara masca
-''la vedere'', overt. 

Persoana toxica iti ia in deradere temerile, nevoile si asteptarile, 
te depreciaza, NEAGA CA ASA SE POARTA, te face sa te simti vinovat
pentru reactiile tale sanatoase.
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Persoana toxica este ironica, sarcastica
 - considera ca ''a glumit'', insista ca tie ''ti se pare'' ca
te jigneste atunci cand foloseste ironia si sarcasmul.
Ironia si sarcasmul - la adresa ta sau a altora
- iti arata ca persoana respectiva este pasiv-agresiva. 

Agresivitatea pasiva face parte din tablouri ale unor
tulburari de personalitate care iti pot pune echilibrul si
viata in pericol.



Persoana toxica nu iti cere iertare, nu iti cere scuze in mod autentic.
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In loc sa iti spuna ''Mi-am dat seama ca am comportamente neadecvate, 
te rog iarta-ma, iti promit ca nu se va mai repeta'', persoana toxica iti spune
''Imi pare rau ca simti asa'' sau ''Imi pare rau ca ai crezut asta despre mine'' -
deci, este vorba despre tine: tu ai simtit asa, tu crezut asta. Nu eu ti-am produs
asta, ci tu ai simtit si ai crezut asta. 

Sau ''Esti prea sensibil'', ''Esti prea delicat''.
Prin asta, iti induce rusinea si neadecvarea. 

Ce reiese din atitudinea aceasta? SADISM.
Iresponsabilitate. Dezinteres.
Lipsa de asumare pentru consecintele actiunilor sale.



Persoana toxica aplica tratamentul tacerii atunci cand tu reactionezi cum nu ii place,
cand il/o tragi la raspundere pentru comportamentele sale.

In timpul acestui tratament, vrea sa verifice daca este importanta pentru tine:
asteapta sa o cauti, asteapta sa faci primul pas ca sa reiei legatura.

Daca asa procedezi, ii furnizezi munitie narcisica si va repeta aceleasi comportamente
neadecvate, ii intaresti convingerea ca esti usor de dominat, de controlat, de manipulat.
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Dupa o perioada de tacere, daca nu o cauti, revine ca si cand nu s-a intamplat nimic si evita sa
discutati despre ce s-a intamplat, despre comportamentul sau neadecvat sau reprobabil la
adresa ta.

Daca deschizi acest subiect, va considera ca o critici si iti va abate atentia catre altceva, va
intoarce reflectorul spre tine - adica te atrage intr-un joc psihologic si intra in pozitia de
comunicator Diversionist sau Naucitor (cf. clasificarii facute de Virginia Satir, psihoterapeut de
familie si de cuplu) 

PRIN TRATAMENTUL TACERII, VREA SA TE PEDEPSEASCA 



Dupa un timp, te denigreaza, te iau in deradere, iti arata ca nu valorezi nimic, ca ideile si actiunile
tale le sunt indiferente, nu iti ofera incurajari in proiectele tale, nu apreciaza munca ta, efortul
tau, reusitele tale - nu vei auzi nici o lauda sincera, nu vei auzi ''Sunt mandru/mandra de tine'', 
nu vei auzi un singur compliment la adresa ta - pentru ca sentimentele sale de inferioritate apar
imediat in planul constiintei lor. 
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Doar aparent te-a sustinut si a aratat interes fata de tine, fata de activitatea ta, fata de ce
insemni tu - asta doar pentru scurt timp, cat sa se asigure ca i-ai permis accesul in viata ta pentru
a-si satisface grandomania, care este o caracteristica a narcisismului.

Toxicilor le place sa fie vazuti in apropierea persoanelor capabile, le plac vedetele si isi activeaza
imediat comportamentul lingusitor si slugarnicia, le ofera serviciile lor, mimeaza aproape perfect
ajutorul autenitc - totul, PENTRU A SE SIMTI IMPORTANTI si pentru a-si demonstra ca pot
controla si domina. .

TOXICITATE, ABUZ SI LINGUSIRE = GASLIGHT

ADICA TE-AU DAT JOS DE PE PIEDESTALUL
PE CARE NU AI SESIZAT CA TE-AU PUS,

CA PARTE DIN COMPORTAMENTUL DE TIP GASLIGHT - IN TIMP CE TU ESTI DERUTAT DE
COMPORTAMENTUL LOR SI INCERCI SA INTELEGI DE CE SE POARTA ASA,

EI SUNT SATISFACUTI CA AU REUSIT SI CU TINE.



Nu suporta sa ii spui toate lucrurile care te deranjeaza la ea si pe care
le-ai remarcat nu o singura data, nu de doua ori - ci in nenumarate ocazii.

Nu suporta adevarul despre sine: este toxica, abuzatoare, manipulativa,
plina de jocuri psihologice, de trucuri

Desi nediagnostica, este foarte posibil sa aiba o tulburare de
personalitate narcisica, sociopata sau psihopata - una dintre
caracteristicile comune ale acestor tulburari fiind deficitul emotional si
incapacitatea de a rezona afectiv (vezi criteriile DSM)

PERSOANA TOXICA:
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dialoguri artificiale, lipsite de continut - dar te
fac sa nu vezi asta la inceput, pentru ca stiu

 superficialitate in gandire, simtire si
comportament
grandiozitate
raceala emotionala, 
a face pe victimele
a te sabota, a-ti reprima emotiile 

       sa te seduca SI SA ITI ABATA ATENTIA 
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PERSOANELE TOXICE SUNT ''GOALE PE INTERIOR''

Sunt olimpice la
GASLIGHTING SI GHOSTING

si la:
insensibilitate,
creativitate bazata pe minciuni,
impulsivitate,
a se crede mai speciale decat sunt si, deci,
indreptatite sa fie arogante, sfidatoare,
a nu le pasa cum te fac sa te simti, 
a calca pe cadavre
a se crede centrul Universului
capacitatea limitata de a exprima empatia,
caldura, sentimentele tandre,



Nu tolereaza faptul ca esti atent la comportamentele sale si devine irascibila
atunci cand nu vrei sa faci parte din scenariile sale manipulative.

Nu tolereaza dezacordul si faptul ca nu ii validezi comportamentele nepotrivite,
neadecvate - fie iti aplica tratamentul tacerii, fie devine conflictuala atunci cand 
 exprimi ferm ce te deranjeaza, face pe victima, te acuza cautand nod in papura.
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Daca printr-o anumita conjunctura ajunge la coaching, la consiliere,la psihoterapie
individuala sau de cuplu, nu se implica - minte la adresa partenerului, a copiilor, a
parintilor, a prietenilor, etc.; este victima tuturor, este perfect; un psiholog bun va
sti ca are in fata o persoana superficiala, maestra a exagerarilor, a manipularilor si
ca va incerca sa il seduca si pe psihologul cu care lucreaza, sa il fascineze; coacning-ul
sau terapia nu vor dura mai mult de cateva sedinte: persaana toxica va disparea din
terapie fie prin neprezentarea la urmatoarea programare, fie va inventa
''amanarea'' - daca psihologul este unul experimentat si stie cu ce fel de client are
de-a face, va sti ce se va intampla, inca de la prima sedinta.

Persoana toxica: 



INTERESUL TAU NR.1 TREBUIE SA FIE ECHILIBRUL TAU EMOTIONAL - SI AL COPIILOR, DACA AI COPII
INVATA CAT MAI REPEDE SA IDENTIFICI ABUZUL EMOTIONAL SI SA STABILESTI GRANITE FOARTE
FERME

MENTINE-TI ATENTIA LA PROPRIUL  CORP SI LA CE SIMTI IN CORP CAND ESTI IN PREAJMA
ACESTEI/ACESTOR PERSOANE
PASTREAZA GRANITELE CAT MAI FERME SI CHIAR RIGIDE SI STAI DEPARTE DE PERSOANELE
TOXICE

ZERO CONTACT - ESTE CEA MAI SANATOASA MASURA
TOLERANTA ZERO FATA DE ABUZ - SA FIE DEVIZA TA IN VIATA
DACA NU TE DESCURCI, TE ASTEPT CU DRAG SA LUCRAM IMPREUNA PENTRU A INVATA ABILITATI
DE COMUNICARE, PENTRU A AFLA CARE SUNT INDICATORII TOXICITATII SI AI ABUZULUI NARCISIC
SI CUM SA ITI CONSTRUIESTI IN INTERIORUL TAU GRANITE SANATOASE PE CARE SA LE MANIFESTI
CU USURINTA ORI DE CATE ORI E CAZUL.
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Sper ca ceea ce ai citit te-a ajutat. 
Iti las, inainte de profilul meu profesional,

si aceste recomandari foarte utile: 
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Sunt licențiată în psihologie și am urmat studii masterale (Tehnici de comunicare și influență socială), apoi am
urmat o specializare în psihanaliza și psihoterapia copilului și adolescentului, o specializare în psihosexologie și
alte formari continue (”Metode și tehnici de lucru cu copiii și cu adolescenții”, ”Art-terapie pentru minte, inima,
corp”, ”Instrumente psihodramatice utilizate în psihoterapie”, ”Terapii scurte centrate pe soluție”, ”Evaluarea
complexă psihodiagnostică și psihopedagogica”, “Leadership și dinamici de grup”, ”Conceptualizarea și tratarea
formelor celor mai comune din psihopatologie: o perspectivă adleriana cu Paul Rasmussen, Ph.D.”, 
”Ce funcționează în psihoterapie” cu Scott Miller). (gasesti mai jos profilul meu profesional complet)

 

P R O F I L U L  M E U  P R O F E S I O N A L
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Sunt, de asemenea, consilier de dezvoltare personala, trainer, autor si fondator al site-ului cu resurse de psihologie, dezvoltare personală și educație
relațională www.minunemica.eu – sursa ta de psiho-educație. Site-ul a apărut în 2009 și, în acest an, aniversează 13 ani de activitate. La inceputul
acestui an am luat hotararea sa mut toata activitatea mea online pe site-ul monageorgescu.ro, site-ul anterior ramanand, pentru o perioada,
accesibil cititorilor obisnuiti cu prezenta mea in acel loc virtual.

Cu o experiență de peste 15 ani în domeniul resurselor umane – experienta anterioara deschiderii cabinetului meu – am facilitat cursuri în organizații
multinaționale de prestigiu.

In ultimii 18 ani, la cabinetul meu din București lucrez individual și în grup cu persoane care doresc să înceapă un demers de autocunoaștere, dezvoltare
personală si educatie relationala prin metode NLP și din științele socio-umane, într-o abordare multidisciplinară.

Lucrez cu femei și cu bărbați, și lucrez, de asemenea, cu copii/adolescenți și familiile acestora, cu cupluri și familii fara copii. Lucrez cu orice persoană
care a ajuns în punctul în care nu mai dorește că viața să fie dominată de dependență emoțională, de lipsă de încredere, de suferință și de prejudecățile
societății. De asemenea, în cabinetul meu organizez grupuri de suport pentru femei si pentru barbati si workshop-uri de educatie relationala si
dezvoltare personală pentru femei, pentru cupluri, pentru bărbați și pentru familii cu copii mici sau cu adolescenți.

In calitate de consilier pentru probleme de violenta domestica lucrez zilnic cu situatiile de abuz emotional, verbal, fizic, sexual, economic si/sau spiritual.
Din nefericire, Romania ocupa un loc fruntas in statisticile referitoare la abuz.


