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Deprogramare Vindecare A New You Relații

Cei 4 Piloni:
INTDODUCERE

Acest ghid îți va prezenta temele și întrebările principale pe care este
posibil să le întâlnești după ieșirea dintr-o relație toxică, sau dacă ai
avut un trecut abuziv.

Nu toate ți se vor aplica, iar ordinea lor nu este una cronologică. Unele
vor fi mai relevante, altele mai puțin. Unele vor fi mai dificile, iar la altele
vei descoperi că ai lucrat deja, și ai avut deja câștiguri semnificative.

Sperăm ca ghidul să îți ofere o imagine de ansamblu pentru vindecarea
ta, și măcar câteva idei și informații utile pe care să le implementezi.

Îți urăm mult succes pe drumul pe care îl ai de parcurs!

Credem că recuperarea după o relație toxică se construiește pe patru
planuri:

1 2 3 4



Deprogramarea
Gata cu coșmarul. O viață mai bună te așteaptă. Dar...de unde
începem?

Deprogramarea e procesul prin care nu mai dai vina pe tine și îți dai
voie să începi să te vindeci și să te eliberezi.

Cum îți scoți din minte imaginea și vocea partenerului toxic, care încă e
cu tine în unele momente? Cum lucrezi cu ciclurile obsesive de gânduri,
emoții și amintiri, care te parazitează din când în când? Cum îți recapeți
echilibrul?

Pilonul #1

viatamea.ro

https://viatamea.ro/


Deprogramarea
Pilonul #1

Devii mai imun(ă) la gaslighting. Cum dezarmezi persoana
abuzivă? Cum îi iei din puterea de a te răni sau afecta? Cum
refuzi să îi mai oferi hrană și combustibil?

Autoprotecția

Descoperă cum funcționează relațiile toxice și ce te-a ținut
într-o astfel de relație. Descoperă vocabularul: gaslighting,
hoovering, legătura traumatică etc.

Psihoeducația

Cum ieși din modul ”supraviețuire”? Cum recapeți echilibrul
după folosirea excesivă a strategiilor de luptă / fugă, sau ”fă-i
pe plac, să nu iasă cu scandal”?

Managementul trigger-elor

Cum lucrezi cu autocritica ”moștenită” în urma relației?

Lucrul cu Criticul Interior

Îndepărtează-te de sursa toxicității și a trigger-elor,
pentru a putea începe să te vindeci.

No Contact / Modified Contact

Fă orice ca să-ți menții echilibrul: emoțional, psihic și fizic.
Oferă-ți experiențe pozitive și plăcute. Devino propriul
salvator. (vezi fișa dedicată)

Grija extremă față de tine

viatamea.ro
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https://petrebarlea.com/narcisist-dictionar-de-termeni/
https://viatamea.ro/


Deprogramarea
Pilonul #1

Poți să ”despachetezi” anumite momente și să le dai o
interpretare corectă (”nu mi s-a părut mie, ci era real”, ”a fost
gaslighting”, ”am reacționat din frică/furie” etc.).

Journaling pentru deprogramare

Ca să ieși din fight / flight / freeze, este nevoie să te relaxezi.
Folosește orice tehnică mindfulness sau mergi la masaj,
dormi devreme și redu consumul de  social media.

Relaxează-te

Explorează lumea și opțiunile pe care le ai, pentru a ieși din
”tunelul de realitate” al relației toxice. Redescoperă o
perspectivă mai plină de posibilități.

Lărgește-ți perspectivele

...cum este Vindecare după o relație abuzivă sau toxică, DAR
fă-o cu moderație.

Participă într-un grup de suport...

Reconectează-te cu oameni dragi, reclădește-ți legătura cu
cercurile de prieteni. Ieși în oraș.

Viață Socială

O activitate colaborativă: orice sport de echipă, dans,
voluntariat, etc. Activități expresive sau care îți redau bucuria
de a trăi (pictură, scris, muzică, design, gătit, etc.). 

Găsește-ți un hobby / o activitate

viatamea.ro
INTRĂ ÎN GRUP →
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https://www.facebook.com/groups/relatiiabuzive
https://viatamea.ro/
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refuzi să discuți anumite
subiecte 

Contact
Modified
no contact emoțional, atunci
când nu îl poți ține pe cel fizic 

emoțiile tale sunt reduse la
minim 

devii o persoană plictisitoare,
ca o ”stâncă cenușie”

răspunsuri monosilabice:
”da”, ”nu”, ”nu știu” - sau doar
ridici din umeri...

Advanced

comunicare prin terți: avocat,
notar, mediator, sau prezența unei  
persoane neutre la dialog 

Grey
Rock

https://viatamea.ro/


DEEP

EXPLAIN

DEFEND

ENGAGE

PERSONALIZE

Nu mă justific, nu intru
în defensă.D

E
E
P

METODA

Nu mă cert, nu joc
jocuri psihologice.

Nu explic.

Nu iau lucrurile
personal.

do not:

viatamea.ro

de Dr. Ramani

https://viatamea.ro/
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Gaslighting
”Ne amintim lucrurile diferit.”

”Nu sunt interesat(ă) să
dezbatem / să-ți explic mai
mult de atât.”

”Dacă continui să îmi vorbești
așa, încheiem conversația.”

”Eu mă retrag din conversație.”

Replici utile la 

”Sunt dispus(ă) să vorbim despre
A și B, dar nu și despre C.”

https://viatamea.ro/


Punctele mele forte
Lucruri care-mi

aduc bucurie

Obstacole depășite Amintiri plăcute

Obiceiuri buneRealizările mele

RESURSE
Personale

viatamea.ro

https://viatamea.ro/


Lucruri care-mi
aduc bucurie

Gesturi frumoase
din partea altora

Prieteni dragi Oameni care
mă inspiră

RESURSE

Autori care
mă inspiră

Grupuri (trecut +
prezent)

Oameni

viatamea.ro

https://viatamea.ro/


GRIJA FAȚĂ DE TINE

Alimentație, hidratare, somn
adecvat & suficient

Evită: alcool, cofeină, nopți pierdute,
sedentarism, workaholism, izolare

Pentru că vii dintr-o ”zonă de război”, în care mecanismele
tale de fight / flight / freeze au fost solicitate excesiv,
echilibrul este o temă extrem de prețioasă în această
perioadă. 

E momentul să te focalizezi pe tine, să te ocupi de tine, după
ce ai oferit resursele tale altcuiva. Să fii propriul salvator, și să
îți oferi ție ce ai nevoie.

SPA, masaj, reflexoterapie, saună,
băi, înot

Mindfulness, meditație

Activități care-ți aduc bucurie:
hobbiuri, ceaiul favorit, fă-ți un cadou,
ia-ți flori, redecorează-ți casa, etc.

Limite & Granițe: disponibilitate
redusă, a spune NU + asertivitate. 

viatamea.ro

https://viatamea.ro/


Grija față de mine
Checklist

Cum am de gând să am grijă de

nevoile mele și de mine:

viatamea.ro

https://viatamea.ro/


Jurnal
Ce mă face să spun categoric STOP? Exemple de
gaslighting, trădare, limite încălcate, abuz emoțional,
șantaj, minciună, înjosire, momente critice etc.

De ce nu mai vreau să mă întorc?

#Own Your Story

viatamea.ro

https://viatamea.ro/


UTILE

Câteva lucruri care te pot
ajuta pe drumul tău în faza de
deprogramare: psihoeducație
+ metode de relaxare și
recăpătare a echilibrului
emoțional.

Pentru mai multe informații,
resurse și unelte, vizitează:

Episod  Podcast:
Tulburarea Narcisică

Mindfulness:
Meditația Muntelui

Meditație: Relaxare &
Eliminarea Stresului

Episod Podcast:
Relații Toxice &
Abuzive

1
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www.viatamea.ro

RESURSE

Psihoeducație: Relația
cu un narcisist:
dicționar de termeni

5

viatamea.ro

Deprogramarea

https://petrebarlea.com/tulburarea-personalitate-narcisica/
https://youtu.be/LIrn51qQeEE
https://youtu.be/djslRen5egs?t=136
https://petrebarlea.com/relatii-toxice-relatii-implinite/
https://viatamea.ro/
https://petrebarlea.com/narcisist-dictionar-de-termeni/
https://viatamea.ro/


Vindecarea
Despachetăm bagajul și vindecăm rana rămasă în urma
relației, strat cu strat. Înțelegem lucruri, exprimăm, vindecăm.

Ne vindecăm de legătura traumatică (engl. ”trauma bonding”)
și rana abuzului. Ne maturizăm emoțional.

De regulă, acest proces se face în terapie, alături de un
psiholog - însă există și câteva mici tehnici care pot ajuta...

Pilonul #2

viatamea.ro

PARTICIPĂ LA TERAPIE →

https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/


Vindecarea
Pilonul #2

Reinterpretează corect și rațional ce ți s-a întâmplat pe
parcursul relației abuzive, pentru a încheia capitolul și a
putea scrie unul nou.

Own Your Story

Descoperă cum funcționează relațiile toxice și ce te-a ținut
într-o astfel de relație. Lucrează cu lipsa de iubire de sine și
emoțiile profunde care o alimentează.

Lucrul cu Vinovăția și Rușinea

Lucrul cu ”copilul interior” și terapia răspunsurilor traumatice
și a convingerilor distorsionate. 

Reparenting & Self-Parenting

Cum lucrezi cu partea din tine care încă e blocată în amintiri
negative și convingeri care te țin blocat(ă) în durere? Cum
canalizezi furia ta înspre ceva constructiv?

Lucrul cu Furia și Durerea

Treci prin durerea, dezamăgirea și celelalte emoții negative
pe care le aduce pierderea: pierderea iubirii, a imaginii de
sine, a sentimentului de siguranță etc.

Doliul pierderii (engl. ”grieving”)

Cel mai probabil, nu vei primi o încheiere de la persoana
toxică. Va fi nevoie să dai propria încheiere și interpretare
relației toxice.

Încheierea Emoțională (engl. ”closure”)

(1/2)



Pilonul #2

Curăță rămășițele pe care le-a lăsat episodul relației abuzive
în viața ta.

Lucrul cu Rana Abuzului

Lucrul de profunzime cu tine este cât se poate de
personalizat, și cu siguranță va scoate la iveală teme care nu
au fost listate aici. Dacă vrei să participi la un grup de terapie
dedicat vindecării după o relație toxică, te poți înscrie aici.

+ foarte multe alte teme

Vindecă codependența și legăturile emoționale problematice
care te-au făcut să ajungi și să stai în relații disfuncționale.

Vindecarea legăturii traumatice

Vindecă pattern-urile din psihicul tău care te dezechilibrează
emoțional și te fac să ai răspunsuri traumatice la situații
normale de viață.

Lucrul cu Trauma Complexă (C-PTSD)

Vindecarea

viatamea.ro

(2/2)

PARTICIPĂ LA TERAPIE →

https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/


Jurnal
Cum interpretez corect acum ce mi s-a întâmplat și
prin ce am trecut? Ce am învățat din această relație?

Own your story.



A New You
O nouă identitate: Cum îți găsești sinele tău autentic după
abuz? Cum te (re)definești pe tine după toate lucrurile prin
care ai trecut? 

O nouă viață: Cum arată viața ta fără abuz? Ce vrei să
construiești?

Pilonul #3

viatamea.ro

https://viatamea.ro/


Pilonul #3

Lucrează cu setarea, impunerea și menținerea lor, precum și
cu asertivitatea și ”apărarea teritoriului”. Cum îți protejezi
energia, stima de sine și echilibrul?

Granițe și limite sănătoase

Cum creezi în mod intențional viața pe care o meriți și de
care să fii mândru / mândră?

O viață nouă

Nicidecum. Cea mai bună răzbunare este să mergi mai
departe și să îți clădești o viață de care să fii mândru/mândră.
Cum faci alegeri bazate pe iubirea de sine?

Răzbunare?!

Lucrul cu propria identitate, cu simțul sinelui și detașarea
sănătoasă de opiniile altora (părinte, partener toxic).

Individuarea

Cum ieși din rolurile de ”people pleaser”, ”om de treabă”, și
”salvator”? Cum faci să nu mai fii persoana care are nevoie să
îi repare pe ceilalți și să îi întrețină necondiționat?

Ieși din rolurile disfuncționale

Redescoperă cine ești - sau construiește pentru prima dată
simțul solid al sinelui.

Reaprinde conexiunea cu tine însuți

A New You (1/2)



Pilonul #3

Cum îți trăiești viața cu încredere și cu demnitate? Cum
te bucuri de o stimă de sine sănătoasă?

Încredere în tine

Cum îți faci planuri de viitor cu mai multă încredere,
claritate și curaj? Cum vezi din ce în ce mai multe
posibilități pentru viitor?

Perspectiva unui viitor sănătos

A New You (2/2)

viatamea.ro

https://viatamea.ro/


Jurnal
Cum vreau să trăiesc? Ce vreau să construiesc?  Care
e viziunea mea pentru o viață sănătoasă și împlinită?

Cum arată viața mea dincolo de abuz? 



UTILE

Câteva lucruri care te pot
ajuta pe drumul tău în faza de
reinventare: tehnici de
comunicare, claritate legată
de stilurile de atașament.

Pentru mai multe informații,
resurse și unelte, vizitează:

Tehnici: Asertivitatea:
Cum comunici direct,
ferm și pozitiv?

Unealtă: Testul
Valorilor

Psihoeducație:
Granițe și Limite

1

2

3

www.viatamea.ro

RESURSE

viatamea.ro

A New You

https://petrebarlea.com/asertivitatea/
https://drdemartini.com/values/
https://petrebarlea.com/granite-limite/
https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/


Relații Sănătoase
Când e ok să mă văd din nou cu cineva? Cum și când voi
putea să mă deschid, să nu mai stau ”cu garda sus”, după ce
încrederea mi-a fost trădată? 

Chiar mai există oameni buni, echilibrați și de încredere?
Cum mă reconectez social cu oameni funcționali?

Această etapă se ocupă de răspunsul la toate aceste
întrebări.

Pilonul #4

viatamea.ro

https://viatamea.ro/


Pilonul #4

Când și cum te poți deschide din nou după ce încrederea ți-a
fost trădată și limitele încălcate? Cum te simți din nou în
siguranță într-o relație?

Intimitate emoțională & fizică

Cum te simți din nou demn(ă) de iubire, respect și atenție din
partea altora? (dacă ai pierdut aceste sentimente)

Demnitate

Cum formezi legături profunde cu oameni sănătoși?

Suport Social

Cum deosebim între stilurile de atașament și facem
cunoștință cu stilul nostru și cel al partenerului? Cum folosim
asta pentru a ne înțelege mai bine?

Stil de atașament sănătos

Cum arată o relație funcțională? Cum recunoști o persoană
non-toxică? Descoperă comportamente sănătoase și stiluri
sănătoase de atașament.

Green Flags 

Cum ai din nou încredere în oameni și ”lași garda jos” pentru
aceia care nu sunt toxici? Cum găsești persoane bune,
mature și cu empatie?

Încrederea în ceilalți

Relații  Sănătoase



Jurnal
Cum recunosc o relație sănătoasă? Cum devin eu un
partener sănătos? Care e stilul meu de atașament?

Cum arată o relație sănătoasă?

viatamea.ro

https://viatamea.ro/


UTILE

Câteva lucruri care te pot
ajuta pe drumul tău în ceea
ce privește relațiile cu alți
oameni.

Pentru mai multe informații,
resurse și unelte, vizitează:

Carte: Stilurile de
atașament

Test: Cele 5 Limbaje
ale iubirii (EN)

Psihoeducație: Cele 5
limbaje ale iubirii

Test: Stilul tău de
atașament (EN)

1
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www.viatamea.ro

RESURSE

viatamea.ro

Relații Sănătoase

https://www.libris.ro/stiluri-de-atasament-amir-levine-rachel-s-f-asr978-606-8244-86-0.html?gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966Db8fyF9kNlvdoWVh4aYW_fbVGZXq_kbu3S9bMk00cQwBIykczobXYaAo3jEALw_wcB
https://5lovelanguages.com/quizzes/love-language
https://www.emag.ro/cele-cinci-limbaje-ale-iubirii-ed-a-vi-a-gary-chapman-9786064402530/pd/DSVWGQBBM/
https://www.psychologytoday.com/us/tests/relationships/relationship-attachment-style-test
https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/


psihoterapie de grup
suportul unei comunități care
se confruntă cu situații
similare și 
uneltele de care ai nevoie
pentru vindecare.

În Noiembrie 2022 vom lansa
prima ediție a programului de
vindecare după relații abuzive sau
toxice ”Este viața mea acum”. 

El include:

Programul este limitat la 32 de
participanți. Dacă simți că ți se
potrivește și ai vrea să afli mai
multe poți să îți programezi un
call gratuit aici:

PROGRAMEAZĂ O ȘEDINȚĂ

sau pe site-ul:

Program

www.viatamea.ro

https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/
https://viatamea.ro/
https://calendly.com/petre-barlea/discovery-call
https://calendly.com/petre-barlea/discovery-call
https://viatamea.ro/
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ALĂTURĂ-TE
GRUPULUI!

INTRĂ ÎN COMUNITATEA FACEBOOK:

”Vindecare după o relație abuzivă sau toxică”

Comunitatea persoanelor care se recuperează & vindecă
după o relație toxică/abuzivă cu cineva cu narcisism,
psihopatie sau alte tulburări  de personalitate.  Grupul e
dedicat victimelor abuzului și  oferă:  informații ,  insight-
uri ,  pași  către recuperare,  susținere,  idei ,  tehnici  de
aplicat,  cărți  și  materiale care să te ajute pe drumul
vindecării  tale.

INTRĂ ÎN GRUP →

https://www.facebook.com/groups/relatiiabuzive/
https://www.facebook.com/groups/relatiiabuzive/
https://www.facebook.com/groups/relatiiabuzive/
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