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Mă surprinde de fi ecare dată 
convingerea celor mai mulţi care 
trec pragul unui cabinet psihologic 

cum că anxietatea ar fi  „un dușman“. Oameni 
inteligenţi, oameni educaţi, oameni bine 
informaţi care își fac mai întâi temele 
documentându-se pe internet, uneori vorbind 
și cu un medic, iar apoi vin la cabinetul de 
psihoterapie și declară ferm: „Domnu’ doctor, 
eu sufăr de anxietate“. Mai întâi le spun că nu 
sunt medic, ci psiholog și psihoterapeut – a 
devenit deja parte din ruti na profesională. Apoi le spun 
că nu anxietatea este „dușmanul“, ci eventual excesul 
ei. Anxietatea este doar unul din ritmurile noastre 
fundamentale, ceva ce avem cu toţii, de care devenim 
conști enţi doar când devine excesivă.

Uneori, cu câte un client foarte recepti v la argumente 
raţionale, mai cedez tentaţiei de a-i aminti  că 
anxietatea este de fapt o achiziţie evoluti vă și că dacă 
anxietatea nu ar fi  fost uti lă, specia noastră nu ar fi  
păstrat-o. Natura nu păstrează lucruri inuti le. Însă cu 
cei mai mulţi clienţi mă abţin de la argumente 
evoluţioniste și mă mulţumesc să le spun că anxietatea 
nu este o boală, nici măcar o tulburare. Anxietatea este 
normalitatea noastră, deranjantă uneori prin exces, dar 
„normală“.

Îmi aduc aminte că în copilărie mă amuzam descifrând 
semnifi caţia semnelor de circulaţie – semnul care mă 
intriga cel mai tare era cel cu semnifi caţia „alte 
pericole“. Nu înţelegeam la ce ar putea fi  uti l un mesaj 

atât de vag, care, de fapt, nu spunea nimic. Care ar 
putea fi  acele „alte pericole“?

Acum îmi dau seama că acel mesaj se adresa de fapt 
anxietăţii privitorului/desti natarului, propunându-și să 
crească as  el nivelul de alertă și focalizare. Indicatorul 
„alte pericole“ este un fel de recunoaștere implicită a 
valorii adaptati ve a anxietăţii.

Percepţia comună a anxietăţii că boala face ca mulţi 
dintre cei care se confruntă cu un exces de anxietate să 
caute o soluţie medicamentoasă la aceasta. La fraza de 
mai sus, „Domnu’ doctor, eu sufăr de anxietate“, cei mai 
mulţi adaugă: „Ce medicamente aș putea să iau?“

Îmi place să le răspund printr-o lege a lui Murphy care 
spune: „Ferește-te de un programator care poartă cu el 
o șurubelniţă“. Anxietatea este o parte importantă a 
sistemului nostru de „navigaţie“, care are, evident, și o 
componentă fi ziologică – componentă care poate fi  
controlată sau manipulată medicamentos, prin aceasta 
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reducând sau anulând însă funcţia adaptati vă pe care 
anxietatea o are pentru fi ecare dintre noi.

Nu e jobul meu să discut despre medicamente ci, mai 
degrabă, să le readuc aminte celor care trec pragul 
cabinetului de psihoterapie că, deși medicamentele pot 
fi  foarte uti le în controlul unor stări neplăcute, au totuși 
o limitare majoră: medicamentele nu dau răspunsuri. Îi 
încurajez să vadă funcţia profund poziti vă a anxietăţii 
ca pe o invitaţie la a explora răspunsuri la întrebări 
imediate sau existenţiale pe care ni le punem tot 
ti mpul. Îi încurajez să exploreze cauza pentru care 
anxietatea a crescut într-un anumit moment al vieţii lor. 
Îi încurajez să vadă creșterea anxietăţii ca pe o invitaţie 
la schimbare.

Și atacurile de panică pot fi  privite în aceeași cheie 
evoluţionist-adaptati vă. Un atac de panică nu este 
nimic altceva decât un răspuns clar, fără echivoc, al 
corpului nostru la un pericol real sau imaginar. Un 
răspuns neplăcut și de cele mai multe ori nepotrivit, 
dar asta nu îi anulează intenţia poziti vă. Acum un 
milion de ani, când un strămoș de-al nostru se 
confrunta cu un pericol, acest pericol era cât se poate 
de concret, de regulă era un pericol cu colţi și gheare. 
Așa că ne-am dezvoltat abilitatea de a răspunde 

automat și rapid în cazul unui pericol: inima bate mult 
mai repede ca să putem lupta sau fugi, stomacul se 
golește ca să putem fugi mai repede, agorafobia ne ţine 
departe de spaţiile deschise care ne-ar dezavantaja 
într-o urmărire. Acum un milion de ani toate acestea 
erau binevenite și ajutau la supravieţuire. Astăzi numim 
toate aceste modifi cări fi ziologice „atacuri de panică“ și 
încercăm să le controlăm cu ajutorul medicamentelor. 
A trata atacurile de panică cu medicamente e ca 
atunci când accelerăm ca să depășim neajunsul că am 
tras frâna de mână.

Anxietatea și atacurile de panică au o semnifi caţie și 
pot fi  luate sub control înţelegând acea semnifi caţie. 
Putem controla o instalaţie de alarmă care dă rezultate 
fals-poziti ve acoperindu-i difuzorul sau investi gând ce 
anume determină acele rezultate fals-poziti ve. 
Difuzorul alarmei poate fi  acoperit cu ajutorul 
medicamentelor pentru moment. Însă pe termen lung 
varianta psihoterapiei, aceea de a investi ga ce anume 
face ca alarma să se declanșeze nedorit, este de 
departe cea mai bună soluţie.

Anxietatea nu este un dușman. Anxietatea este doar o 
invitaţie în a găsi dușmanul și a-l reduce la tăcere.


