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1. CICLURILE DE  
DEZVOLTARE

Răspunde la următoarele întrebări, pentru a afla în ce măsură ai rămas blocat într-un ciclu de dezvoltare sau altul.  
Cu cât ai adunat mai multe răspunsuri cu DA, cu atât ai mai multe de vindecat în acea perioadă.  

Etapa 1 
EXISTENȚĂ

Etapa 2

EXPLORARE

Etapa 3 
GÂNDIRE

Etapa 4 
IDENTITATE ȘI PUTERE

Etapa 5 
ÎNDEMÂNARE ȘI 

STRUCTURĂ

Nu am energie emoțională Schimb adesea joburi Nu reușesc să iau decizii Nu sunt sigur că sunt 
adecvat

Nu știu cum să mă 
comport în relații

Mă simt mereu exclus din 
grupuri Nu știu ce știu Nu-mi place să dau din 

lucrurile mele Îmi schimb des lookul Îmi e greu să încep și să 
termin ceva

Simt mereu că nu-mi găsesc 
locul Am multă nevoie de adrenalină Mai bine am dreptate decât să 

câștig
Mă compar foarte mult cu 

ceilalți
Nu știu care îmi sunt 

valorile personale

Mă întreb adesea dacă pot 
avea încredere în ceilalti
 Nu pot sa-mi termin sarcinile

Am nevoie de foarte multe 
detalii pentru a putea 

funcționa
Vreau să arăt mai mereu că 

le sunt superior celorlalți 
Sunt prea dependent/
anormal de detașat de 

familia mea

Am mereu senzația că 
ceilalți sunt mai importanți 

decât mine

Amân mult, mai ales atunci 
când nu știu dacă pot ieși 

perfect lucrurile
Sunt mai mereu furios, sau mă 

tem îngrozitor de furie
Îmi pun des întrebări legate 

de cine sunt eu
Nu-mi dau seama cum 
funcționează structurile 

din jurul meu

Am nevoie adesea de 
confirmări

Nu îmi dau seama dacă am 
nevoie să-mi setez scopuri sau 

să iau o pauză de la asta

Sunt o persoană foarte 
curioasă și îmi place mereu să 

învăț lucruri noi
Viața mea se învârte în jurul 

pozițiilor de putere
Îmi pun multe întrebări 
legate de sexualitatea 

mea

Simt o nevoie compulsivă de 
atingeri/Nu suport să fiu 

atins

Nu reușesc să-mi dau seama 
dacă ar trebui să fac ceva, sau 

să rămân inactiv
De multe ori simt că sunt 

egoist
Nu reușesc să definesc 

cine sunt
Nu știu care îmi sunt 

rădăcinile

Nu simt plăcere sexuală
Nu mă pot lega de o casă, ci o 

schimb adesea (sau aș 
schimba-o)

Mi-e greu să-mi rezolv 
problemele

Caut soluții magice pentru 
a-mi rezolva problemele

Îmi place să experimentez 
în plan sexual

Îmi place să dorm și să 
mănânc Mă plictisesc ușor în viață Mi-e greu să spun da/nu fără 

timp de gândire
Nu cer ajutorul, pentru că 

nu vreau să fiu ”slab”
Îmi place să experimentez 

cu alcool sau droguri

Nu mă simt bine în situații 
intime, mi-e greu să permit 

intimitatea între mine și 
ceilalți

Am impresia că e normal să nu 
fii susținut și protejat de ceilalți

Îmi place să țin ordine (chiar la 
nivel compulsiv)

Oamenii ”slabi” mă 
provoacă spre lupte de 

putere

Nu pot vedea o imagine 
de ansamblu, sau îmi e 

foarte greu să o fac.


