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Sper ca acest material amplu să te ajute si pe 
tine să te repoziționezi sănătos și corect în 

toate relațiile tale - indiferent care sunt 
persoanele toxice din viața ta.

- plus recomandările mele, la final - 
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Persoana toxică poate fi oricine: un prieten, un 
partener, un părinte, un coleg, un șef, un client, 
un vecin.

A vorbi despre relații toxice înseamnă a vorbi 
despre abuz: abuz emoțional, abuz verbal. Însă 
și despre abuz fizic, abuz sexual, abuz 
financiar, abuz spiritual, abuz social.

A vorbi despre relații toxice înseamnă a vorbi 
despre narcisism, sociopatie și psihopatie.

Am creat un program de recuperare și de 
repoziționare corectă și sănătoasă în urma 
abuzurilor, program ce te poate ajuta și pe tine 
foarte mult în călătoria ta de vindecare, așa 
cum i-a ajutat pe toți clienții cabinetului meu și 
așa cum a ajutat femeile care au participat la 
cele 12 ediții consecutive SENS - bootcamp de 
psihologie, educație relațională și dezvoltare 
personală pentru femei și ale căror 
testimoniale le poți citi pe site. Cu mine alături, 
este mai ușor să gasești drumul către tine, 
liniștea și bucuria de a trăi.
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Persoana toxică este fie un narcisic sub 
acoperire, fie un narcisic fără mască, “la 
vedere”.

Persoana toxică îți ia în derâdere temerile, 
nevoile și așteptările, te depreciază, NEAGĂ CĂ 
AȘA SE POARTĂ, te face să te simți vinovat 
pentru reacțiile tale sănătoase.

Persoana toxică este ironică, sarcastică - 
consideră că “a glumit”, insistă că ție “ți se 
pare” că te jignește atunci când folosește ironia 
și sarcasmul.

Ironia și sarcasmul - la adresa ta sau a altora - 
îți arată că persoana respectivă este pasiv-
agresivă.

Agresivitatea pasivă face parte din tablouri ale 
unor tulburări de personalitate care îți pot pune 
echilibrul și viața în pericol.
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Persoana toxică nu îți cere iertare, nu îți cere 
scuze în mod autentic.

În loc să îți spună “Mi-am dat seama că am 
comportamente neadecvate, te rog iartă-mă, îți 
promit că nu se va mai repeta”, persoana toxică 
îți spune “Îmi pare rău că simți așa” sau “Îmi 
pare rău că ai crezut asta despre mine”.  

Deci, este vorba despre tine: tu ai simțit așa, tu 
ai crezut asta. Nu eu ți-am produs asta, ci tu ai 
simțit și ai crezut asta.

Sau “Ești prea sensibil”, “Ești prea delicat”. Prin 
asta îți induce rușinea și neadecvarea.

Ce reiese din atitudinea aceasta? SADISM. 
Iresponsabilitate. Dezinteres. Lipsa de asumare 
pentru consecințele acțiunilor lor.
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Persoana toxică aplică tratamentul tăcerii 
atunci când tu reacționezi cum nu îi place, 
când îl/o tragi la răspundere pentru 
comportamentele sale.

Prin tratamentul tăcerii, vrea să te 
pedepsească.

În timpul acestui tratament, vrea să verifice 
dacă este importantă pentru tine: așteaptă să 
o cauți, așteaptă să faci primul pas ca să reiei 
legătura.

Dacă așa procedezi, îi furnizezi muniție 
narcisică și va repeta aceleași comportamente 
neadecvate, îi întărești convingerea că ești 
ușor de dominat, de controlat, de manipulat.
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După o perioadă de tăcere, dacă nu o cauți, 
revine ca și când nu s-a întâmplat nimic și 
evită să discutați despre ce s-a întâmplat, 
despre comportamentul său neadecvat sau 
reprobabil la adresa ta.

Dacă deschizi acest subiect, va considera că o 
critici și îți va abate atenția către altceva, va 
întoarce reflectorul spre tine - adică te atrage 
întru-un joc psihologic și intră în poziția de 
comunicator Diversionist sau Năucitor 
(conform clasificării făcute de Virginia Satir, 
psihoterapeut de familie și de cuplu)

Doar aparent te-a susținut și a arătat interes 
față de tine, față de activitatea ta, față de ce 
însemni tu - asta doar pentru scurt timp, cât să 
se asigure că i-ai permis accesul în viața ta 
pentru a-și satisface grandomania, care este o 
caracteristică a narcisismului.



Toxicilor le place să fie văzuți în apropierea 
persoanelor capabile, le plac vedetele și își 
activează imediat comportamentul lingușitor și 
slugărnicia.

După un timp, te denigrează, te iau în derâdere, 
îți arată că nu valorezi nimic, că ideile și 
acțiunile tale le sunt indiferente, nu îți oferă 
încurajări în proiectele tale, nu apreciază 
munca ta, efortul tău, reușitele tale. Nu vei auzi 
nici o laudă sinceră, nu vei auzi “Sunt mândru / 
mândră de tine”, nu vei auzi un singur 
compliment la adresa ta, pentru că 
sentimentele de inferioritate apar imediat pe 
planul conștiinței lor.

ADICĂ TE-AU DAT JOS DE PE PIEDESTALUL 
PE CARE NU AI SESIZAT CĂ TE-AU PUS, CA 
PARTE DIN COMPORTAMENTUL DE TIP 
GASLIGHT.
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Persoana toxică:

• Nu suportă să îi spui toate lucrurile care te 
deranjează la ea și pe care le-ai remarcat nu 
o singură dată, nu de două ori, ci de 
nenumărate ocazii.

• Nu suportă adevărul despre sine: este 
toxică, abuzatoare, manipulativă, plină de 
jocuri psihologice, de trucuri, este narcisică, 
sociopată sau psihopată - una dintre 
caracteristicile comune ale acestor tulburări 
fiind deficitul emoțional și incapacitatea de 
a rezona afectiv.
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Persoanele toxice sunt “goale pe interior” și 
sunt olimpice la:

• Dialoguri lipsite de conținut
• Superficialitate în gândire, simțire și 

comportament
• Grandiozitate
• Răceală emoțională
• A face pe victimele
• A te sabota, a-ți reprima emoțiile
• Capacitate limitată de a exprima empatia, 

căldura, sentimente tandre
• Insensibilitate
• Creativitate bazată pe minciuni
• Impulsivitate
• A se crede mai speciale decât sunt și, deci, 

îndreptățite să fie arogante, sfidătoare
• A nu le păsa cum te fac să te simți
• A călca pe cadavre
• A se crede centrul Universului
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Persoana toxică:

• Nu tolerează dezacordul și faptul că nu îi 
validezi comportamentele nepotrivite, 
neadecvate - fie îți aplică tratamentul tăcerii. 
fie devine conflictuală atunci când exprimi 
ferm ce te deranjează, face pe victima, te 
acuză căutând nod în papură.

• Nu tolerează faptul că ești atent la 
comportamentele sale și devine irascibilă 
atunci când nu vrei să faci parte din 
scenariile sale manipulative.

• Dacă ajunge la psihoterapie individuală sau 
de cuplu, nu se implică, minte, este 
superficială, exagerează, manipulează 
psihologul cu care lucrează și terapia nu va 
dura mai mult de câteva ședințe.
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RECOMANDĂRILE MELE PENTRU TINE:

1. Interesul tău numărul 1 trebuie să fie 
echilibrul tău emoțional, și al copiilor, dacă 
ai copii

2. Învață cât mai repede să identifici abuzul 
emoțional și să stabilești granițe foarte 
ferme

3. Menține-ți atenția la propriul corp și la ce 
simți în corp când ești în preajma 
acestei/acestor persoane

4. Păstrează granițele cât mai ferme și chiar 
rigide și stai departe de persoanele toxice

5. Zero contact - este cea mai sănătoasă 
măsură

6. Toleranță zero față de abuz - să fie deviza ta 
în viață

7. Dacă nu te descurci, te aștept cu drag să 
lucrăm împreună pentru a învăța indicatorii 
toxicității și ai abuzului narcisic și cum să îți 
construiești în interiorul tău granițe 
sănătoase pe care să le manifești cu 
ușurință ori de câte ori e cazul.



Notițe



Notițe



Notițe
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