
● IInntteennssiiffiiccaarreeaa  ssppiirriittuulluuii  ccrriittiicc  pprriinn  eexxeemmppllee  
şşii  ccuuvviinnttee......

SSăă--ii  îînnvvăăţţăămm  ppee  ttiinneerrii  aşadar, ffăărrăă  ssăă  ddrraammaattiizzăămm,,  ssăă  fifiee
lluucciizzii,,  ssăă  rreeffuuzzee  ssăă  ddeevviinnăă  oobbiieeccttee  mmaanniippuullaattee  ddee  ppeerrssooaannee
zdruncinate din punct de vedere psihologic, chiar
ppeerriiccuullooaassee..  AAcceeaassttăă  ccoonnşşttiieennttiizzaarree  ttrreeccee  pprriinn  uucceenniicciiaa
ssppiirriittuulluuii  ccrriittiicc::  ssăă  ssccooaatteemm  îînn  eevviiddeennţţăă  mmiizzeellee  fifinnaanncciiaarree
ccoonnssiiddeerraabbiillee  ccaarree  iinncciittăă  ppee  ttooaattăă  lluummeeaa, cu un mare efort
publicitar, ssăă ccoonnssuummee  ttoott  mmaaii  mmuullttăă  aappaarraattuurrăă hhiigghh--tteecchh
şşii  ssăă  oo  îînnllooccuuiiaassccăă. SSăă  mmaaii  ssppuunneemm  ccăă  aa  fifi  îînn  ppaass  ccuu  vvrreemmuurriillee
înseamnă aa  uuttiilliizzaa  nnooiillee  iinnssttrruummeennttee  ddooaarr  ccaa  ppee  nniişşttee
mmĳĳllooaaccee,,  ffăărrăă  ssăă  ffaacceemm  ddiinn  eellee  oo  ddiissttrraaccţţiiee  oobbsseeddaannttăă,,  ccee  ssee
ppooaattee  îînnttooaarrccee  îîmmppoottrriivvaa  pprroopprriieeii  ppeerrssooaannee..  SSăă  ddăămm  ccââtteevvaa
eexxeemmppllee  ggrrăăiittooaarree:: evocarea cazurilor de sinucideri, în SUA
şi în alte ţări, după difuzarea în întreaga instituţie şcolară a
practicilor amoroase fotografiate, în stil paparazzi, prin
intermediul telefonului mobil... CCoonnccrreett,,  ppăărriinnţţiiii  ttrreebbuuiiee
ssăă  îînnddeemmnnee,,  pprriinn  vvaalloorriillee,,  ccoommppoorrttaammeenntteellee  şşii  ttrrăăiirriillee  lloorr,,
llaa  oo  vviiaaţţăă  rreeaallăă  ((aaccttiivviittăăţţii  şşii  ddiissttrraaccţţiiii  ccrreeaattiivvee,,  ssppoorrttiivvee,,
ccuullttuu  rraallee,,  aassoocciiaattiivvee,,  ccaarriittaabbiillee)), punând la locul lor aceste
instrumente. În fine, vor fi evocate, îînn  ccuuvviinnttee  ssiimmppllee,,
tteemmeerriillee  şşii  bbllooccaajjeellee,,  ddeefifinniinndd  nnooţţiiuunniillee  ddee  eexxhhiibbiiţţiioonniissmm  şşii
vvooyyeeuurriissmm. Trebuie explicat, de pildă, faptul că a etala
imaginea propriului corp înseamnă liniştirea cu privire la
existenţa unui eu care creşte, cerând alte confirmări. CCeeaa
mmaaii  bbuunnăă  pprrootteeccţţiiee presupune ccaa  ppăărriinnţţiiii  ssăă--ll  ffaaccăă  ppee  ttâânnăărr
ssăă  ssiimmttăă,,  pprriinn  aacctteellee  şşii  ccuuvviinntteellee  lloorr,,  ccăă  aacccceeppttăă  ttrraannssffoorr  --
mmaarreeaa  lluuii  şşii  ccăă  aauu  îînnccrreeddeerree  îînn  eell...... Îndemnându-l să-şi
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regăsească prietenii prin scoutism, practici sportive, cultu -
rale şi asociative, vor împiedica utilizarea excesivă a acestor
instrumente care înlătură virtual inhibiţiile. 

● EEvvooccaarreeaa  ccuu  uummoorr  aa  pprroobblleemmeelloorr  ddiinn  ssoocciieettaattee

Să conştientizăm faptul că noile practici, cum ar fi
„dedipix” (invitaţia de a fotografia o porţiune a corpului unde
este menţionat numele celui care a iniţiat acest joc-concurs),
eexxpprriimmăă  ssttaarreeaa  ddee  ssppiirriitt  aa  ssoocciieettăăţţiiii  nnooaassttrree..  EEvvooccaarreeaa,,  îînn
ttiimmppuull  ddeezzbbaatteerriilloorr  ddee  iiddeeii  ccuu  pprriieetteenniiii  aapprreecciiaaţţii  ddee  ttâânnăărr, a
limitelor spiritului de competiţie, a goanei după bani, a
pericolelor de pe piaţa sexului... Dacă unii tineri cedează, tot
mai devreme, acestui tip de practici, asta se întâmplă
ddeeooaarreeccee  ss--aauu  bbăăllăăcciitt,,  îînnccăă  ddiinn  ccooppiillăărriiee,,  îînn  bbaazziinnuull  sseexxuuaall
eexxhhiibbiiţţiioonniisstt ale cărui afişe sunt expuse, difuzate şi oferite
fără reţinere pe ecrane şi în reviste. E bine de evocat aşadar,
într-un moment propice, această pprroobblleemmăă  aa  uunneeii  ssoocciieettăăţţii
ccaarree  aarree  nneevvooiiee  ddee  iimmaaggiinnii  ppeennttrruu  aa  ssee  lliinniişşttii, pentru a pune
pe un făgaş sexul care nu se află într-o stare prea bună; să mai
spunem că asta permite alimentarea în stil mare a sertarelor
cu bani ale caselor de marcat... Fără să judecăm moral, să mai
spunem că aa  ccoonnssuummaa  sseexxuull  ccaa  ppee  ppooppccoorrnn  rreepprreezziinnttăă  uunn
zzaappppiinngg  eexxcciittaanntt,,  ddaarr  nnuu  eessttee  oo  îînnttââllnniirree  sseexxuuaallăă  uummaannăă
aannggaajjaannttăă. Să explicăm că anumiţi adulţi se joacă de-a v-aţi
ascunselea, prin intermediul întâlnirilor virtuale şi al fricii,
pentru a compensa o ruptură dureroasă.

Tinerii ttrreebbuuiiee  ssăă  ccoonnşşttiieennttiizzeezzee că pot deveni depen -
denţi, că se pot păcăli singuri prin lipsă de încredere,
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îşi pot inventa identităţi false pentru a-şi obloji rănile
precum animalele care se ling: acest lucru evită reasumarea
riscului de a iubi pe cineva, în carne şi oase, şi de a suferi
încă o dată.

Tinerii s-au bălăcit prea mult în această etalare sexuală
isterică, un strigăt de suferinţă aducător de profit. EEssttee  bbiinnee
ccaa  aacceessttee  „„cchheessttiiuunnii  ddee  vviiaaţţăă””  aaccttuuaallee  ssăă  fifiee  eennuunnţţaattee  îînn  jjuurruull
mmeesseelloorr  ffaammiilliiaallee  unde se întâlnesc „mai întâi prietenii”.
Pentru aaddoolleesscceennţţiiii  ffooaarrttee  ttiinneerrii  ssee  ppuunnee  pprroobblleemmaa  ddee  aa  nnuu
llăăssaa  ccoommppuutteerruull  îînn  ccaammeerraa  lloorr şi de a supraveghea modul
în care îl folosesc cu ajutorul ssiisstteemmeelloorr  ddee  iinntteerrzziicceerree  aa
aacccceessuulluuii  llaa  aannuummiittee  ssiittee--uurrii..

● PPrrooffiilluurriillee  aaddoolleesscceennţţiilloorr  ccuu  rriisscc  rriiddiiccaatt  
ddee  ddeeppeennddeennţţăă  ddee  mmaarreellee  ttâârrgg  vviirrttuuaall

Tinerii care s-ar putea lăsa antrenaţi în astfel de prac -
tici prezintă mai multe profiluri: dacă familiile nu au putut
stabili ffaaiimmooaassaa  lliimmiittăă ce creează frustrarea necesară în
copilărie, tânărul care aşteaptă o satisfacţie imediată, inca -
pabil să aibă răbdare, poate deveni dependent. CCuu  aacceessttee
iinnssttrruummeennttee,,  ttoottuull  ee  ppoossiibbiill,,  ffăărrăă  lliimmiittee,,  ee  ddee--aajjuunnss  uunn
cclliicc  ppeennttrruu  oo  ddeessccăărrccaarree  iimmppuullssiivvăă  ccee  aattrraaggee  dduuppăă  ssiinnee
oo aallttaa..

Fiul meu avea dificultăţi de concentrare la şcoală.
Acasă, îşi petrecea timpul pe internet, cu actualizările
de pe Facebook, cu conectarea la webcam, cu trimi -
terea de fotografii prin intermediul telefonului mobil.
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Trebuie spus că trăiam singură cu el, după un divorţ
dureros pentru toată lumea. Şedinţele cu un psihote -
rapeut i-au permis să găsească limitele, să accepte
constrângerile. Am întocmit un contract cu drepturi
şi obligaţii cu ajutorul psihote rapeutului, un medic
foarte uman şi la locul lui.

TTiinneerriiii  llăăssaaţţii  ddee  ccaappuull  lloorr,,  ddiinn  ffaammiilliiii  pprroobblleemmaattiiccee
ddeeppăă    şşiittee  ddee  pprroopprriiaa  ssuuffeerriinnţţăă, vor crede că găsesc un refugiu
pentru a realiza compensarea. Ei se vor apăra de orice
relaţie exterioară, deoarece au trăit rraappoorrttuurrii  uummaannee  ffaammii  --
lliiaallee  ddee  ttiippuull  uunnuuii  eelleeccttrrooşşoocc  ttrraauummaattiizzaanntt. În fine, în
familiile mai puţin lucide, ori prea condiţionate de presiu -
nile exterioare ale vremurilor, tânărul va reproduce ceea ce
vede la ai săi: ppăărriinnţţiiii,,  ccăărroorraa  llee  lliippsseeşşttee  uunneeoorrii  rreessppeeccttuull  ddee
ssiinnee, cedează presiunii high-tech pentru a avea sentimentul
că există şi că sunt luaţi în seamă din punct de vedere social.

Dependenţa de mâncare: bulimia, sau
„marea crăpelniţă” fără moderaţie

● AA  îînngghhiiţţii  îînn  ttrreecceerree,,  ffăărrăă  oopprriirree,,  ccââtteevvaa  aalliimmeennttee......

Să ne amintim mai întâi că tendinţa unui adolescent de
a mânca fără oprire, ca mĳloc monomaniacal, doar câteva
alimente este o modalitate de a se diferenţia şi nu are nimic
maladiv dacă este un fenomen trecător. Familiile sunt
sfătuite să excite papilele gustative ale copilului, oferind
privirii sale farfurii frumoase în culori tentante, şi să
vegheze ca pe masă să existe produse lactate şi carne...
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Cu siguranţă că adolescentul care se caută pe sine încearcă
totul: asta se poate traduce prin pasiunea faţă de un aliment,
de parcă ar fi vorba de o haină.

Totodată, apetitul ar putea fi stârnit, mai mult sau mai
puţin, de ddeessccooppeerriirreeaa  ccaarraacctteerruulluuii  aabbssuurrdd  aall  eexxiisstteennţţeeii, de
întrebările care se pun despre sensul acesteia: mâncarea va
fi un răspuns care alină, linişteşte această angoasă.

Părinţii vor trebui ssăă  fifiee  aattuunnccii  ddiissppoonniibbiillii  ppeennttrruu
ddiiaalloogg,,  ssăă  aaccoorrddee  nnooii  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţii  şşii,,  aallăăttuurrii  ddee  aallţţii  aadduullţţii,,
ssăă  ooffeerree  ppiissttee  ppeennttrruu  rrăăssppuunnssuurrii posibile: dezvoltarea unei
pasiuni, angajarea într-o cauză, îndreptarea către spiritul
de solidaritate, către iubirea de aproape, de pildă. Uneori,
blândul Gargantua devorează, ori îşi face apariţia Tom
Degeţel, care se alimentează în cantităţi mici. Această stare
este tranzitorie şi nemaladivă atunci când nu durează şi nu
e însoţită de vreun alt semn de boală.

● CCâânndd  îîmmbbuuiibbaarreeaa  ddeevviinnee  uunn  ddrroogg  ppuutteerrnniicc......

Cu toate acestea, un alt chip al comportamentului cu
riscuri marcate de exces şi semnificând o stare de rău este
acela al relaţiei maladive cu mâncarea. Incapacitatea de a se
împotrivi „marii crăpelniţe”, îndopându-se, precum
Gargamelle5 a lui Rabelais, cu tot ce-i cade în mână, îînnttrr--oo
mmaanniieerrăă  ccoommppuullssiivvăă, nu contează în ce moment şi mai tot
timpul, relevă un rău profund.
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EEssttee  oo  aallttăă  ffoorrmmăă  ddee  ddeeppeennddeennţţăă  ppssiihhiiccăă,,  ddee  ddrroogg ale
cărui ingrediente sunt adesea produsele alimentare
nesănătoase. Trebuie să conştientizăm faptul că bulimia
vorbeşte despre raportul cu propriul corp, dar şi despre
relaţiile părinteşti şi cu lumea.

Să ne amintim că adolescentul ttrreebbuuiiee  ssăă  îînnvveeţţee  ssăă
pprriimmeeaassccăă  nnoouull  ccoorrpp şi noile sentimente care se trezesc, iar
acest fenomen poate fi însoţit de tteemmeerrii  ppuutteerrnniiccee: hrana
poate deveni o formă de anxiolitic natural pentru eliberarea
tensiunilor interne. AA  ttee  îîmmbbuuiibbaa,,  aappooii  aa  vvoommiittaa,,  ddeeooaarreeccee
ttee  tteemmii  ccăă  ppiieerrzzii  ccoonnttrroolluull  aassuupprraa  aacceessttuuii  ccoorrpp  ccee  ddeevviinnee  uunn
aallttuull......  De altfel, uunn  ccoonntteexxtt  ffaammiilliiaall  pprroobblleemmaattiicc  ssaauu  ddiivveerrssee
ttrraauummaattiissmmee  ppoott  ccoonndduuccee  llaa  aacceessttee  aaccttee  bbuulliimmiiccee  ttrrăăiittee  ppee
ppoosstt  ddee  ccoonnssoollăărrii  dduullccii  îînngguurrggiittaattee  ppeennttrruu  aa  aannuullaa  nneessiigguu  --
rraannţţaa  iinntteerriiooaarrăă:: decesul unui părinte, absenţa fizică, dar şi
psihologică, violenţa familială, separarea cu efecte asupra
copiilor, strigătul de ajutor în faţa unui conflict şi a unui
dialog familial imposibil. Se pune adeseori pprroobblleemmaa  uunneeii
aallttee  ccoommppeennssăărrii  aaffeeccttiivvee  ccee  aanneesstteezziiaazzăă  uunn  sseennttiimmeenntt  ddee
ccoonnffuuzziiee,,  ddee  ddiissppeerraarree – de parcă ar fi vorba, prin această
mare pâlnie care devine gura, ddee  aa  îînngghhiiţţii  ttoott  cceeeeaa  ccee  aarr
ppuutteeaa  ddeezzaammoorrssaa  oo  aannggooaassăă  pprrooffuunnddăă,,  uunn  vviidd,,  oo  lliippssăă
afectivă. Interogarea propriei persoane rreeaaccttiivveeaazzăă  şşii  eeaa
mmoommeennttuull  ddiinn  ccooppiillăărriiee  îînn  ccaarree  ppăărriinntteellee  ttrreebbuuiiee  ssăă  rreeccoomm  --
ppeennsseezzee,,  ssăă  rreeccuunnooaassccăă,,  ssăă  aapprreecciieezzee, să spună: „Eşti frumos,
eşti frumoasă”, înainte de stadiul stabilirii limitei, când
copilul trebuie să înveţe că nu e singura fiinţă din lume şi
să accepte să împartă afecţiunea. Dacă această primă
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gratificaţie a lipsit, aaccttuull  bbuulliimmiicc  ddiinn  aaddoolleesscceennţţăă  ppooaattee
rreepprreezzeennttaa  oo  aauuttooddeetteessttaarree:: cum să înveţe să se accepte, să
se iubească după tăcerea părintească asurzitoare din
copilărie? DDaaccăă  ssuunntt  lluucciizzii,,  ppăărriinnţţiiii  ttrreebbuuiiee  ssăă  îînncceerrccee  ssăă
rroosstteeaassccăă  aacceessttee  ccuuvviinnttee  nneessppuussee,,  aaşştteeppttaattee,,  şşii  ssăă  aapprreecciieezzee,,
ssăă  aassiigguurree  aaddoolleesscceennttuull  ddee  sspprrĳĳiinnuull,,  ddee  rreessppeeccttuull,,  ddee  aaffeecc  --
ţţiiuunneeaa  şşii  ddee  îînnccrreeddeerreeaa  lloorr  îînn  eell..

● PPoovveesstteeaa  uunnuuii  nnoonn--sseevvrraajj,,  aammpplliiffiiccaatt  
ddee  aaddoolleesscceennţţăă

SSăă  llee  mmaaii  aammiinnttiimm  eedduuccaattoorriilloorr  ccăă ceea ce fusese sus -
pen dat în perioada de latenţă se trezeşte: dacă sexualitatea
adolescentului a rămas în „stadiul oral” freudian, bbuulliimmiiaa
ppooaattee  fifi  şşii  eeaa  oo  mmooddaalliittaattee  iinnccoonnşşttiieennttăă  ddee  aa  ppeerrppeettuuaa  aacceeaassttăă
aauuttooeerroottiizzaarree  oorraallăă, de tipul tetinei, al sânului matern sau
al degetului mare supt în perioada post-copilărie. AAddoolleess  --
cceennttuull  eessttee  bbllooccaatt  îînn  nneevvooiiaa  lluuii  şşii  nneeîînn  ssccrriiss  îînn  „„ddoorriinnţţaa  ssiinn  --
gguullaarrăă””,,  ccaarree  pprreessuuppuunnee  eemmaanncciippaarreeaa..  Ariane îşi aminteşte:

Mâncam cu o voluptate transgresivă tot ce găseam
mai gras şi mai dulce, fără limită, chiar şi noaptea,
până când adormeam într-un fel de comă extatică, de
beţie fără alcool, parazitată de un sentiment de
dezgust faţă de mine însămi, ce repre zenta revenirea
unei culpabilităţi. Cu mama aveam o relaţie furtu -
noasă, pasională: eram lipite una de alta, fără putinţa
de a ne elibera. Îmi amintesc că ea avea tendinţa să
mă îndoape în copilărie.
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PPoovveesstteeaa  uunnuuii  nnoonn--sseevvrraajj,,  aa  uunneeii  mmaammee  ggrrĳĳuulliiii  şşii
oommnniippootteennttee  ccaarree  nnuu  şşii--aa  ppuuttuutt  gghhiiddaa  fifiiiccaa  sspprree  sseeppaarraarreeaa
ppssiihhiiccăă:: uneori, tatăl (persoana cu autoritate) nu-şi poate
juca rolul de terţ, fiind absent din punct de vedere psiho -
logic. Această nneevvooiiee  iirreezziissttiibbiillăă de o mare cantitate de
hrană dulce este marea favorită a stomacurilor nesătule,
prinse în periculoasa spirală a bulimiei ce a creat un
puternic sseennttiimmeenntt  ddee  vviinnoovvăăţţiiee,,  ddee  ddeezzgguusstt  ddee  pprroopprriiaa
ppeerrssooaannăă:: ddeezzgguussttaattăă  ddee  nneeppuuttiinnţţaa  ddee  aa  ssee  eelliibbeerraa  ddee  uunn
ppăărriinnttee,,  ffuurriiee  eexxpprriimmaattăă  iinnddiirreecctt,,  îînnttooaarrssăă  îîmmppoottrriivvaa  ssaa,,
ccuullppaabbiilliittaatteeaa  ddee  aa  nnuu  ssee  ppuutteeaa  ddeezzvvoollttaa  ppssiihhiicc  –– ppeennttrruu  aassttaa,,
aarr  ttrreebbuuii  ssăă  ssee  ssiimmttăă  aauuttoorriizzaattăă  ssăă--şşii  „„aabbaannddoonneezzee””  ppăărriinntteellee
pprreeaa  aapprrooppiiaatt..

PPrriinn  uurrmmaarree,,  nnuu  ttrreebbuuiiee  ccaa  ttuullbbuurraarreeaa  aalliimmeennttaarrăă  ssăă  ssee
iinnssttaalleezzee:: în timp, ea semnalează o depresie, fiind asociată
cu alte simptome. Confruntaţi cu aceste cazuri de ddeeppeenn  --
ddeennţţăă  mmaallaaddiivvăă,,  ccaarree  ppuunn  îînn  ppeerriiccooll  ssăănnăăttaatteeaa  şşii  pprroodduucc
ssuuffeerriinnţţee  eennoorrmmee,,  ppăărriinnţţiiii  vvoorr  ttrreebbuuii  ssăă  iinnttrroodduuccăă  uunn  tteerrţţ ––
ppssiihhoolloogg,,  ppssiihhootteerraappeeuutt,,  cchhiiaarr  uunn  ppssiihhiiaattrruu,,  ppeennttrruu  ccoonnssuull  --
ttaaţţiiii  iinnddiivviidduuaallee  şşii//ssaauu  ffaammiilliiaallee..  MMâânnccaarreeaa  eessttee  uunn  ssuubbiieecctt
ddeelliiccaatt,,  ddeelloocc  nneeuuttrruu, pe care părintelui şi copilului le vine
greu să-l abordeze cu seninătate aattuunnccii  ccâânndd  ddeeppeennddeennţţaa
aammeenniinnţţăă  ssăă  eexxppllooddeezzee.. Pandantul ei, aşa cum vom vedea,
celălalt chip al unui cuplu nociv, este anorexia, trăită uneori
ca o pedeapsă autoimpusă după o lungă perioadă de orgii
alimentare.
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