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Capitolul 1
De ce aveți nevoie 
acum de aceste 
informații
Jen adora televiziunea — mai ales ce se petrecea în culise. De 
la o vârstă fragedă, își dorise să lucreze pentru un mare post de 
televiziune. În timpul facultății, a făcut un stagiu la o mare televi‑
ziune din oraș. După stagiu, a cerut să ia parte la filmarea uneia 
dintre cele mai populare emisiuni ale postului, în speranța că ar 
putea convinge pe cineva să îi dea de lucru. După înregistrarea 
programului, Jason, prezentatorul emisiunii, a remarcat‑o pe Jen 
și i‑a cerut să rămână după terminarea filmărilor să stea de vorbă 
despre emisiune.

Jason era tare fermecător și au avut o discuție minunată 
despre tendințele curente și despre viitorul televiziunii. A 
părut impresionat de cunoștințele ei privitoare la industrie, iar 
Jen a sperat că el ar putea‑o ajuta să obțină o slujbă. La finalul 
conversației, i‑a spus că arată foarte bine și a îmbrățișat‑o strâns. 
Mai târziu în aceeași zi, i‑a trimis un mesaj în care îi spunea că ar 
fi drăguț să se vadă după program să bea ceva împreună.

Jen nu era deloc sigură dacă ar trebui să accepte. Atitudinea 
de flirt a lui Jason o neliniștea. Dar după ce s‑a gândit, i‑a trimis 
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la rândul ei un mesaj, spunându‑i că o întâlnire amicală ar fi 
binevenită.  A pomenit și că spera că el ar putea‑o ajuta să obțină 
o slujbă.

Jason i‑a răspuns la mesaj spunând că nu era interesat de vreo 
prietenie și că în mod sigur nu își dorea să fie folosit drept calea 
de a obține o slujbă.

Jen a fost surprinsă că a fost atât de critic și că și‑a anulat 
invitația. A dat din cap, a râs dezgustată și aproape că a uitat de 
întreaga interacțiune.

Apoi, trei ani mai târziu, Jen a aflat că Jason fusese concediat 
de postul de televiziune — și arestat pentru că agresase sexual 
șase femei care lucraseră cu el acolo.

* * *

Tom s‑a îndrăgostit până peste cap de Kara. Era sufletul petre‑
cerii și avea un talent special de a‑l extrage din cochilia sa. După 
o perioadă de curtare pătimașă, s‑au logodit și apoi s‑au căsătorit, 
la insistențele ei — totul în mai puțin de două luni! Tom era atât 
de fericit.

Dar după trei ani de căsnicie, Kara l‑a dat pe Tom afară din 
casa lor și i‑a servit și un ordin de restricție, pe baza unor acuzații 
total false la adresa lui. Coșmarul care a urmat a inclus șapte ani 
de lupte în instanță pentru a‑i îngădui să își vadă fiica.

Tom a fost șocat de felul în care Kara mințise pe toată lumea 
în mod repetat în privința lui, de cât de convingătoare fusese, de 
ușurința cu care fusese crezută.

* * *

Când Paul avea nouăsprezece ani, a jefuit un magazin și a 
fugit cu 350 de dolari. Poliția l‑a arestat trei zile mai târziu. După 
ce a fost condamnat pentru jaf armat, a petrecut câțiva ani la 
pușcărie, dar a reușit să își transforme viața, luându‑și bacalau‑
reatul și ajutându‑i și pe alți câțiva condamnați.
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Când a ieșit de la închisoare, s‑a alăturat unei biserici, ai cărei 
membri l‑au primit cu brațele deschise. A făcut multe fapte bune 
pentru frații săi de congregație.

Totuși, n‑a durat mult până când a început să le spună mem‑
brilor că are nevoie de donații pentru un văr îndepărtat a cărui 
casă a fost distrusă într‑un incendiu. A arătat fotografii ale casei 
incendiate tuturor celor cărora le‑a cerut donații.

Curând, congregația a devenit extrem de divizată, parte din 
membri susținându‑l pe Paul și luându‑i apărarea, cealaltă parte 
crezând că el se reîntorsese la vechile obiceiuri și îi mințea. 
Câțiva dintre membri au țipat unii la alții în timpul unei reuni‑
uni, iar alții au amenințat că părăsesc biserica dacă i se va cere să 
plece — ceea ce în cele din urmă s‑a și întâmplat.

Un jurnalist a descoperit până la urmă că fotografiile dra‑
matice ale casei incendiate nu aveau nicio legătură cu Paul sau 
cu orice altă persoană cunoscută de el. Parte dintre membri au 
refuzat să creadă și au părăsit biserica. A durat mult până să se 
vindece rănile congregației.

* * *

Joe era extrem de încântat de noua sa angajată, Monica. Părea 
foarte pricepută la cifre și avea un CV fantastic. Împărtășeau și 
aceeași moștenire etnică. În unele privințe, părea aproape prea 
bună ca să fie adevărată.

Într‑un an, ea a făcut numeroase plângeri privitoare la hărțuiri 
din partea colegilor, privitoare la clienți care ar fi urmărit‑o, la 
e‑mailuri suspecte și reclamații care îl priveau pe Joe, care ar fi 
urmărit să îi distrugă cariera. Niciuna dintre ele nu s‑a verificat.

Joe a concediat‑o, fără tragere de inimă. Apoi ea a dat compa‑
nia în judecată, pretinzând că Joe o discrimina. A pierdut, dar Joe 
a început să aibă probleme cu stomacul din pricina stresului legat 
de proces și a trebuit să își ia zile libere de la birou. A hotărât 
că nu mai putea fi manager și a revenit la munca individuală cu 
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clienții, pe care o făcuse înainte — o muncă mai prost plătită. Apoi 
a început să ia antidepresive, la recomandarea medicului său.

* * *

Ochii mamei lui Amy erau încărcați de furie. A arătat către 
Amy și a strigat:

— Ți‑ai ucis tatăl! Lumea nu își dă seama, eu însă da.
A izbucnit într‑un plâns cu suspine, dar tot nu și‑a coborât 

tonul.
— Tot ce și‑a dorit a fost ca tu să intri în afacerea familiei. Dar 

tu — copil egoist — tu i‑ai frânt inima construindu‑ți propria ta 
carieră idioată. Știai că nu va putea supraviețui fără tine.

Era ziua de după înmormântarea tatălui ei. Amy revenise 
acasă cu o săptămână înainte, imediat ce aflase de infarctul ta‑
tălui său. Dar a ajuns la spital cu câteva ore prea târziu. Murise 
deja, cu soția sa alături.

Mama lui Amy, Nadine, era mereu extrem de dramatică 
în toate privințele. Mai târziu în aceeași zi, a izbucnit din nou în 
lacrimi.

— Eu ce am să mă fac acum? suspina ea, în brațele lui Amy. Ai 
să ai tu grijă de mine, nu‑i așa? Sau ai să mă abandonezi, așa cum 
ai făcut cu tatăl tău?

ÎN CINE MAI PUTEM AVEA ÎNCREDERE  
ÎN ZIUA DE AZI?

Dacă aveți sentimentul că n‑ați întâlnit încă oameni precum 
cei descriși de mine mai sus, credeți‑mă, ați întâlnit. Pur și sim‑
plu n‑ați devenit Ținta Culpabilizării pentru o persoană înalt‑con‑
flictuală încă.
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Acestea sunt povești tipice care arată că oricine poate fi 
luat prin surprindere de o persoană înalt‑conflictuală în viața 
de zi‑cu‑zi. Posibili iubiți, angajatori, angajați, membri ai unei 
organizații, chiar rude și prieteni care pot avea trăsături de per‑
sonalitate înalt‑conflictuale. Vom analiza aceste exemple speci‑
fice și multe altele pe cuprinsul acestei cărți și vom vedea cum 
putem identifica aceste personalități cât mai curând cu putință, 
cum să le evităm și cum să le gestionăm dacă totuși fac parte din 
viața noastră. Și dacă vă dați seama că aveți una dintre aceste 
personalități, vom discuta despre cum vă puteți ajuta pe voi 
înșivă și despre cum puteți evita să vă distrugeți viața.

Așadar, puteți avea încredere în persoana iubită? În noul an‑
gajat de la birou? În consilierul de investiții? În unchiul vostru, 
care vrea să vă vândă asigurări? În noul preot, arătos? În candida‑
tul politic de la televizor? Trebuie să vă hotărâți — adesea într‑un 
interval scurt, de ordinul secundelor — pe baza unui minimum 
de informații.

Iată veștile bune: puteți avea încredere că 80‑90% dintre oa‑
meni sunt ceea ce spun că sunt; că vor face ceea ce spun că vor 
face; și că vor urma majoritatea regulilor sociale care ne îngăduie 
să funcționăm împreună.

Acum, iată și veștile proaste: există cinci tipuri de persoane 
care vă pot distruge viața. Vă pot distruge reputația, stima de 
sine sau cariera. Vă pot distruge situația financiară, sănătatea 
fizică sau pe cea psihică. Parte dintre ei vă pot ucide, dacă le 
dați ocazia.

Acești oameni compun aproximativ 10% din umanitate — o 
persoană din zece. În America de Nord, aceasta se traduce în 
mai bine de treizeci și cinci de milioane de oameni. În cele din 
urmă, e foarte probabil ca una dintre ele să vă aleagă drept țintă pe 
voi. De aceea e foarte important să parcurgeți această carte acum.

Fiecare dintre acești oameni are o variantă extremă a ceea ce 
numim personalitate înalt‑conflictuală. Spre deosebire de cei mai 

13

5 tipuri de persoane care iti pot distruge viata - preBT 01.indd   13 19-Mar-19   18:25:58

Stamp



mulți dintre noi, care în mod normal încercăm să soluționăm 
sau să dezamorsăm conflicte, oamenii care au personalități 
înalt‑conflictuale vor reacționa la conflicte încercând, compulsiv, 
să le intensifice. Adesea, ei fac acest lucru concentrându‑se asupra 
Țintei Culpabilizării, pe care o atacă fără milă — verbal, emoțional, 
financiar, în privința reputației, litigios, iar uneori violent — ade‑
sea vreme de luni sau ani, chiar dacă conflictul inițial a fost unul 
minor. Țintele Culpabilizării sunt de multe ori persoane apropi‑
ate (un coleg de lucru, un vecin, un prieten, un partener sau un 
membru al familiei) sau cineva aflat într‑o poziție de autoritate 
(șef, șef de departament, membru al forțelor de poliție, agent 
guvernamental). Uneori, totuși, Ținta Culpabilizării e aleasă ab‑
solut la întâmplare.

Persoanele înalt‑conflictuale s‑au aflat în preajma noastră pe 
tot parcursul istoriei omenirii — dar doar în anii din urmă am 
început să înțelegem cum gândesc, cum acționează și ce anume 
îi motivează.

Majoritatea persoanelor înalt‑conflictuale au trăsături spe‑
cifice uneia sau mai multor tulburări de personalitate. Acestea 
sunt dizabilități emoționale severe, uneori periculoase, pe care 
profesioniștii din domeniul sănătății mentale le consideră a fi 
forme de boli mentale.

Cele cinci tipuri de persoane care vă pot distruge viața în or‑
dinea exemplelor din viața reală pe care le‑am descris aici, sunt:

• Personalitățile înalt‑conflictuale narcisice: sunt adesea 
foarte fermecătoare la început, dar se consideră net supe‑
rioare celorlalți. Insultă, umilesc, înșală și sunt complet 
lipsite de empatie față de Țintele Culpabilizării. De aseme‑
nea, solicită în mod constant respect și atenție nemeritate 
din partea tuturor.

• Personalitățile înalt‑conflictuale borderline: adesea 
încep prin a fi extrem de prietenoase — apoi brusc devin, 
cu totul imprevizibil, furioase. Când această schimbare are 
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loc, e posibil să caute să se răzbune pentru orice ofensă mi‑
noră sau inexistentă. Pot lansa atacuri malefice împotriva 
Țintelor Culpabilizării, care pot implica violență fizică, 
abuz verbal, acțiuni în instanță, sau încercări de a distruge 
reputația Țintelor.

• Personalitățile înalt‑conflictuale antisociale (sau socio‑
pate): pot fi extrem de carismatice — dar șarmul lor este o 
acoperire pentru impulsul lor de a domina prin minciună, 
furt, umilirea publică a oamenilor, vătămarea lor fizică 
și — în cazuri extreme — uciderea lor. Despre acestea se 
spune că sunt lipsite de remușcări și că nu au niciun fel de 
conștiință.

• Personalitățile înalt‑conflictuale paranoide: sunt pro‑
fund suspicioase și se tem permanent de trădare. Pentru 
că își imaginează conspirații împotriva lor, vor lansa ata‑
curi preventive asupra Țintelor Culpabilizării, sperând să 
le rănească primele.

• Personalitățile înalt‑conflictuale histrionice: pot avea 
personalități foarte dramatice și încântătoare. Adesea vor 
spune povești nebunești și extreme (care cel mai adesea 
sunt total false). Pe parcursul timpului, pot fi extrem de 
dăunătoare și epuizante emoțional pentru cei din jurul lor, 
mai ales pentru Țintele Culpabilizării.

Nu orice persoană care are o tulburare de personalitate este 
o persoană înalt‑conflictuală, pentru că nu toate atacă Țintele 
Culpabilizării. Multe se simt doar neajutorate, ca și cum ar fi 
victime ale vieții și nu dau vina pe nimeni în mod special. Unele 
sunt interiorizate sau își mențin comportamentul între anumite 
limite acceptabile (adesea cu ajutorul terapiei și al medicației). 
Altele sunt distrugătoare într‑un mod aleatoriu, cum ar fi persoa‑
nele care sparg geamurile mașinilor pe stradă.

Dar combinația dintre o personalitate înalt‑conflictuală 
(cele care își aleg Ținte ale Culpabilizării) și o tulburare de 
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personalitate (cei care nu reflectă la propriile comportamente sau 
nu încearcă să se schimbe) este cea care creează o ființă umană 
care vă poate distruge viața. Această combinație este cea pe care 
o vom analiza împreună.

CE ESTE ACEEA O TULBURARE 
DE PERSONALITATE?

Pe tot parcursul acestei cărți, am să explic cinci tipuri de tul‑
burări de personalitate care sunt adesea asociate cu personali‑
tățile înalt‑conflictuale. Oare toate persoanele cu tulburări de per‑
sonalitate au un tipar periculos de personalitate? Nu. Depinde. 
Tulburările de personalitate sunt o categorie de tulburări mentale 
descrise în DSM‑5*, Manualul de Diagnostic și Clasificare Statistică 
a tulburărilor mintale. DSM‑5 enumeră zece tipuri diferite de 
tulburări de personalitate, toate părând să aibă în comun trei 
trăsături‑cheie:

• Disfuncții interpersonale: persoana provoacă probleme 
repetate în relațiile ei, adesea atacându‑i pe ceilalți, retră‑
gându‑se din preajma celorlalți, căutând răzbunarea sau 
exprimând furie extremă.

• Lipsa conștiinței‑de‑sine sociale: persoana nu își dă 
seama de felul în care creează multe dintre problemele sale 
în relațiile cu ceilalți. Nu poate să vadă partea ei de vină 
sau felul în care își creează majoritatea problemelor.

• Absența schimbării: persoana își schimbă foarte rar com‑
portamentul, indiferent câte necazuri își produce sieși 

* American Psychiatric Association, DSM‑5, Manual de Diagnostic și 
Clasificare Statistică a Tulburărilor Mintale, București, Editura Medicală 
Callisto, 2016. De aici înainte, DSM‑5.
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sau altora. Se sabotează pe sine permanent. E blocată. În 
schimb, își apără acțiunile și se înfurie pe cei pe care își 
propune să îi schimbe. Totuși, în ocazii rare, unele din‑
tre ele promit că se vor schimba, dar cel mai adesea nu 
se pot ține de această promisiune. Sau, în ocazii și mai 
rare, unele dintre ele se străduiesc foarte tare și reușesc să 
se schimbe. Dar majoritatea nu consideră că ar avea vreo 
problemă, așa încât nu încearcă să se schimbe. Sunt con‑
vinse, în mod eronat, că toate problemele pur și simplu li 
se întâmplă — ca și cum ar pica din cer — și că nu pot face 
nimic în această privință. Se simt în mod cronic victime 
ale vieții*.

DSM‑5 sugerează că aproximativ 15% din populație îndepli‑
nește criteriile pentru o tulburare de personalitate**. Majoritatea 
nu primesc niciodată un diagnostic, dar de‑a lungul timpului 
oamenii din jur își dau seama că au o problemă.

În activitatea mea în spitalele de psihiatrie, în clinicile am‑
bulatorii și în practica mea juridică și de mediere, am văzut că 
anumite persoane cu tulburări de personalitate nu au Ținte ale 
Culpabilizării, așa încât nu rămân blocate în conflicte cu ceilalți. 
Sunt pur și simplu paralizate de un sentiment de neputință. De 
asemenea, anumite persoane înalt‑conflictuale nu au tulburări de 
personalitate, deși posedă de obicei unele dintre acele trăsături. E 
posibil să fie mai puțin dificile (nu atât de intens furioase sau de 
manipulatoare) și mai dispuse să renunțe la Țintele Culpabilizării 
(după câteva zile sau săptămâni, în loc de luni sau ani).

* Doresc să‑i mulțumesc aici lui Gregory Lester, doctor în psihologie, 
pentru conceptele „picat din cer“ și „victimă a vieții“, prezentate de el în 
prelegerile sale despre tulburările de personalitate la care am luat parte.

** În DSM‑5 se afirmă că: „Datele furnizate de studiul National 
Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions 2001–2002 su‑
gerează că aproximativ 15% din adulții din SUA au cel puțin o tulburare 
de personalitate“ (p. 646).
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Dar oamenii asupra cărora ne concentrăm sunt cei 10% din 
populație — o persoană din zece — care au o Țintă a Culpabilizării 
și o tulburare de personalitate. Aceștia sunt oamenii care sunt 
atât de fixați asupra Țintelor, încât nu pot renunța, nu se pot 
opri, nu se pot schimba și prin urmare pot distruge vieți — inclu‑
siv pe a voastră.

Suprapunerea dintre tulburările de personalitate și persona‑
litățile înalt‑conflictuale arată astfel:

Dacă întâlniți pe cineva care aparține acestei zone de supra‑
punere, trebuie să îi puteți recunoaște, evita și dacă e nevoie, 
trebuie să le puteți face față. Dacă îi evitați sau le faceți față în 
mod eficient, vă veți scuti de multe necazuri și suferințe. E posi‑
bil chiar să vă salvați reputația, sănătatea, viața.

 

Tu l b u r ă r i  d e 
p e r s o n a l i t a t e

P e r s o n a l i t ă ț i l e 
î n a l t ‑ c o n f l i c t u a l e

Funcționare interpersonală
Lipsa conștiinței de sine

Își schimbă comportamentul rar sau niciodată

Preocupate de Ținta/Țintele 
Culpabilizării
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DAR DE CE AR TREBUI SĂ AVEȚI ÎNCREDERE 
ÎN MINE?

Mi‑a plăcut dintotdeauna să ajut oamenii să își rezolve con‑
flictele. Sunt psihoterapeut, dar sunt și avocat, mediator, precum 
și cofondator și președinte al High Conflict Institute (HCI) din 
San Diego. Am studiat personalitățile înalt‑conflictuale din mai 
multe perspective în ultimii treizeci de ani. Văd un tablou mai 
amplu decât majoritatea oamenilor, care sunt obișnuiți doar cu 
un singur punct de vedere profesional sau personal.

Datorită acestei perspective mai ample, am văzut tiparele 
din ce în ce mai previzibile de comportament ale persoane‑
lor înalt‑conflictuale și maniera în care își tratează Țintele 
Culpabilizării; tipare pe care puțini alții le‑au recunoscut până 
acum. Bazându‑mă pe aceste cunoștințe și pe activitatea de 
la institut, am creat o echipă de formatori care predau în mod 
regulat principiile acestei cărți  — și multe altele privitoare la 
personalitățile înalt‑conflictuale — profesioniștilor și altor per‑
soane din întreaga lume.

Acum am scris această carte pentru oricine își dorește să își 
protejeze viața, sănătatea, banii, reputația și familia de cele cinci 
tipuri de persoane care le pot distruge viața.

În următoarele câteva capitole, vom afla cum putem identifica 
cele mai întâlnite tipare ale personalităților înalt‑conflictuale 
(sunt surprinzător de previzibile), care sunt câteva dintre sem‑
nalele de alarmă pentru a le depista la timp, cum le putem evita 
și cum le putem face față dacă alegem acest lucru.

Să începem.
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