
TELEFONUL DE  NCREDERE  
0 8008 8008 
își propune să răspundă solicitărilor tinerilor, fiindu-le alături, 
informându-i, susţinându-i pentru a-și putea construi o viaţă de 
cuplu armonioasă din punct de vedere fizic, psihic și social.

RELATII 
ARMONIOASE 

 N CUPLU
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AM DREPTUL LA O RELAŢIE ARMONIOASĂ.

CUPRINS:
1

2

3

4

5

6

Ce este bine să știi atunci când te angajezi într-o relaţie?

Cum recunoști o relație violentă?

Trăiești unele din aceste stări?

Cum te desparţi de un partener abuziv/posesiv?

Cum îţi construiești o relaţie armonioasă?

Cine te poate ajuta?



CE ESTE BINE SĂ ȘTII ATUNCI CÂND TE 
ANGAJEZI ÎNTR-O RELAŢIE?

TESTAZĂ-ŢI RELAŢIA

PRIMA RELAŢIE… CE TREBUIE SĂ ȘTII?

Este momentul în care suntem fermecaţi. Persoana de alături 
pare perfectă. Devenim dependenţi de gesturile drăgăstoase. 
Suntem incapabili de a vedea ce se ascunde, poate, în spatele 
acestora. Dragostea ne orbește și trecem cu vederea gesturile 
agresive din comportamentul persoanei iubite.
Individul posesiv este, iniţial, o persoană fermecătoare, atent/ă la 
detaliile care plac, îndeplinește poftele, fiind galant/ă și afectuos/ă. 

DAR, APARENŢELE POT ÎNȘELA...

Există relaţii în care unul din parteneri se impune prin 
manipulare și control.

PRIETENUL MEU/PRIETENA MEA…

 Merge peste tot cu mine, mă contactează des să vadă ce fac, 
 unde sunt și cu cine.
 Nu-mi dă voie să mă văd cu cine vreau eu (prieteni, familie, colegi) 
 și vrea să petrec cât mai mult timp cu el/ea.
 Încearcă să controleze cu ce mă îmbrac.
 M-a împins, mi-a tras o palmă.
 Mă amenință că, dacă îl/o părăsesc, se va sinucide.
 Strigă la mine, mă jignește, spunându-mi lucruri urâte.
 Insistă să întreţin relaţii sexuale, chiar dacă îi spun că nu vreau.
 Distruge lucruri care îmi aparțin.
 Dă vina pe mine sau pe alcool atunci cînd se poartă violent cu mine.
 Mă acuză des că “nu-l mai iubesc” și/sau că sunt interesată 
 de altcineva.

DACĂ ÎŢI PASĂ DE PARTENERUL/A TĂU/TA, 
CONSTRUIEȘTE O RELAŢIE ARMONIOASĂ, EXCLUDE 
ORICE GEST VIOLENT.

DACA AI RĂSPUNS LA CÂTEVA DIN ACESTE ÎNTREBĂRI CU DA, 
ATUNCI EȘTI ÎNTR-O RELAŢIE VIOLENTĂ...



TRĂIEȘTI UNELE DIN ACESTE STĂRI?

 Nu pot spune „nu” când îmi cere să întreţin relaţii 
 sexuale cu el/ea.

 Îi găsesc mereu scuze pentru comportamentul lui/ei urât.

 Cred că relaţia noastră ar fi mai bună dacă eu m-aș schimba 
 după cum mi-o cere el/ea.

 Mi-e teamă că, deși încă nu m-a lovit, o poate face la un moment dat.

 Mi-e teamă să exprim o părere diferită față de cea a prietenului 
 meu/prietenei mele, prefer să tac.

 Ascund lucruri care l-ar înfuria/ar înfuria-o (SMS-uri, apeluri 
 telefonice, conversații pe Facebook, scrisori, fotografii).

 Simt că este nemulțumit/ă de orice aș face.

 Atunci când este mânios/oasă sau supărat/ă, cred că este vina 
 mea, că am făcut eu ceva greșit.

 Fac mereu ce vrea el/ea și nu ceea ce-mi doresc cu adevărat.

 Simt că nu pot pune capăt acestei relații.

O RELATIE ARMONIOASA SE 
BAZEAZA PE INCREDERE 

RECIPROCA.
PERSOANA VIOLENTA POARTA 

TOATA RESPONSABILITATEA 
PENTRU ACTIUNILE SALE.

TU NU AI NICI O VINA!

CIND OBSERVI SEMNALE DE 
ALARMA, REACTIONEAZA!

 O RELATIE SANATOASA ESTE CEA 
BAZATA PE RESPECT SI 

ANGAJAMENT



CUM PUI CAPAT  
UNEI RELATII 
ABUZIVE?

CUM TE DESPARŢI DE UN PARTENER 
AGRESIV/POSESIV?

Dacă relaţia nu 
merge, poţi alege 
să te desparţi de 
el/ea, respectându-ţi 
propriile sentimente, 
păstrîndu-ţi stimă de 
sine, independenţa, 
libertatea.

NU TE LĂSA UMILIT/Ă, ÎNJOSIT/Ă, INCOMODAT/Ă.

 NU FI SINGUR/Ă. Anunță-ţi preventiv apropiaţii despre intenția de 
 a rupe această relație. Spune-le unde ai stabilit întâlnirea, cum vei 
 ajunge acolo, cine va merge cu tine și când te vei întoarce.

 PLANIFICĂ DIN TIMP. Pregătește-te pentru întâlnire: stabilește 
 întâlnirea într-un loc aglomerat, de preferinţă în prezenţa unei 
 persoane apropiate (părinți, prieteni).  

 NU ACUZA sau condamna, cu atât mai mult, nu insulta. 
 Argumentează hotărârea de a pune capăt relației prin cauze 
 generale: caractere diferite, diferite valori în viaţă, etc.

 FII FERM/Ă și nu-i da speranţa de a continua relaţia în viitor.  

NU EȘTI SINGURĂ. POŢI CERE AJUTOR PĂRINŢILOR, 
PROFESORILOR. ÎN CAZUL PERSECUTĂRILOR,  
ANUNŢĂ POLIŢIA (902).



CUM ÎMI CONSTRUIESC O RELAŢIE 
ARMONIASĂ?

Mulţi tineri își pun astfel de întrebări. Sunt 
nemulţumiţi de relaţiile pe care le au, se întreabă 
unde au greșit. Problema este că nimeni nu ne 
învaţă cum să ne construim relaţiile …

TE INDOIESTI CA 
MAI EXISTA RELATII 
ARMONIOASE?

IAR AI ALES PE 
CINEVA CARE 
NU TI SE 
POTRIVESTE?

VALORI COMUNE
Împărtășesc cu partenerul meu 
valori și interese comune.

RESPONSABILITATE
Sunt responsabil de felul în care 
comunic și mă comport cu 
partenerul, de felul cum ne 
construim relaţia.

EGALITATE
 Ne simţim egali, luăm 
hotărâri împreună. Ne 
respectăm reciproc 
părerile, acţiunile.

GRANItE 
INDIVIDUALE
Stabilesc cu partenerul meu unde 
”Eu” se termină și “Tu” începe.

AsTEPTaRI 
REALISTE
Accept ideea că 
partenerul meu 
poate greși uneori, 
nu aștept de la el/ea 
să fie ”ideal/ă”.

IMPLICAREA INTERIOARa
Știu: calitatea relaţiei depinde de 
caracterul persoanelor implicate și nu de 
felul cum ele arată.



CINE TE POATE AJUTA?

1. La școală: dirigintelui/ei, alt profesor, psihologului școlar 
 sau un coleg,
2. Acasă: părinţilor, fraţilor, verișorilor sau altor rude,
3. În localitate: vecinilor, asistentului social, poliţistului, 
 medicului de familie, preotului.

VIOLENŢA NE ÎMPIEDICĂ SĂ CONSTRUIM O RELAŢIE 
ARMONIOASĂ
NU PERMITE NIMĂNUI SĂ ABUZEZE DE TINE…
DACĂ TE AFLI ÎN ACEASTĂ SITUAŢIE, CERE AJUTORUL 
CELOR DIN JUR FĂRĂ FRICĂ…

Serviciu specializat:

TELEFONUL DE ÎNCREDERE 

 08008 8008 
SKYPE: CONSULTANT080088008

WWW.FACEBOOK.COM/TELEFONULDEINCREDERE

24/24H / GRATUIT / ANONIM ȘI CONFIDENŢIAL

NU EZITA SĂ APELEZI LA SPECIALIȘTII CARE 
ȘTIU CUM SĂ AJUTE PERSOANELE SUPUSE 

VIOLENŢEI SAU CARE AU DIFICULTĂŢI DE 
RELAŢIONARE ÎN CUPLU…



PENTRU NOTITE


