
U
dacă în bagajul nostru
ereditar nu avem
„zestre” care să con-
ducă la afecţiuni ale
alimentaţiei, atunci
rămân influenţele psi-
hologice şi cele ale so-
cietăţii, care la un
anumit nivel se pare că
se contopesc.

Stilul neadecvat
sau necugetat de viaţă
are multe scuze şi justi-
ficări mai ales în zilele
noastre, cu prepon-
derenţă în mediul

urban, dar şi în mediul
rural. Însă acestea nu
ne scutesc de con-
secinţe, ba, mai mult,
pot avea urmări ne-
miloase, chiar tragice.
Foarte mulţi oameni
suferă de diverse tul-
burări alimentare in-
diferent de greutatea
şi, mai nou, de vârsta
pe care o au. În ulti-
mile două decenii s-a
înregistrat o creştere
alarmantă şi continuă
a bolilor de nutriţie.

Aşa stând lucrurile,
este firească apelarea
la psiholog, deoarece
unii factori care influ-
enţează tulburările de
alimentaţie sunt de
natură emoţională sau
ţin de trăsături de per-
sonalitate şi acestea
intră în sfera psiholo-
gică. Sunt cazuri când
se „lucrează” la atin-
gerea unei greutăţi
adecvate atât cu spri-
jinul nutriţionistului,
cât şi al psihologului.
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Un proverb spune
că „nu apreciem un
lucru la adevărata sa
valoare până când nu-l
pierdem”. Cel mai bun
lucru pe care majori-
tatea oamenilor îl pri-
mesc cadou, de la
Creator, este un corp
sănătos. Totuși, puţini

dintre noi ne pre-
ocupăm să păstrăm
acest „lucru” şi ne tre-
zim, deodată, că l-am
pierdut. Apoi regrete,
căinţe şi căutări. Unii
chiar avem noroc şi-l
redobândim. Cum,
unde, după cât timp şi
cu ce preţ? Aceasta-i
întrebarea!

Omul este – în
fiecare moment al
vieţii lui – produsul

final al numeroaselor
influenţe şi interacţiuni
din viaţa lui de până
atunci. Acest fapt
poate fi, după caz, un
dezastru sau o ocazie
extraordinară. Aici in-
tervine şi liberul arbi-
tru care poate fi
accesat de fiecare om,
în fiecare moment al
vieţii lui, în mod con-
ştient și responsabil.

Cu alte cuvinte,

Cu tulbur`rile
dealimenta]ie
la psiholog
S`n`tatea este o stare. O stare de armonie bio-
psiho-social`. Cu alte cuvinte, corpul omenesc,
care este uimitor prin perfec]iunea lui, ne sus]ine
la întreaga capacitate la care a fost conceput
când se afl` în armonie fizicul, cu psihicul [i cu
socialul. Adesea ne prezent`m la medic, pentru
diverse afec]iuni, dar suntem trimi[i la psiholog,
s` ne trat`m de „caren]` de armonie”.

Leorica

Viorica

Gherman,

psihotera
peut,

psiholog
ie

cognitiv-

comportamen-

tal`

� M`nânci prea mult,

ciugule[ti între mese

� Nu ai poft` de mân-

care, pierzi senza]ia de

foame

� Sim]i o nevoie ex-

agerat` de dulciuri

� Consumi alcool în

mod frecvent

� Exagerezi cu fumatul

[i cafeaua

Top 5 manifest`ri
ale stresului

\n plan alimentar
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slăbirii.
Ambele debutează

ca o replică la un
regim alimentar caloric
strict, o dietă dusă la
extrem. Aceste compor-
tamente alimentare au la
bază o preocupare
exagerată şi susţinută a
persoanei în legatură
cu propria-i greutate,
pornind de la dorinţa
de-a fi slabă şi, deci,
„la modă”, şi /sau o
teamă nejustificată faţă
de pericolul de a de-
veni obez (psihopatolo-
gie). Alte cauze
posibile cu care se aso-
ciază: distorsionarea
imaginii propriului or-

ganism, distorsiuni ale
percepţiei, stima de
sine scazută, personali-
tate vulnerabilă, în
asociere cu norme so-
ciale care favorizează
caracterele delicate şi
promovarea ostenta-
tivă şi iresponsabilă în
media a „modelului”
persoanelor slabe.
Toată viaţa unei astfel
de persoane se orga-
nizează şi se
desf`şoară în jurul
imaginii sale exte-
rioare, a dorinţei per-
manente de a slăbi, în
cazurile extreme chiar
în ciuda imaginii
scheletice şi a golirii

aproape totale a sto-
macului. În faza finală
intervine decesul, evi-
dent, deoarece corpul
nu mai are nutrienţi
pentru a susţine viaţa.

Familia și prietenii
se simt neputincioşi în
faţa unei astfel de boli,
însă sprijunul lor şi
susţinerea psihologu-
lui îl pot ajuta pe pa-
cient să îşi înţeleagă
boala, în condiţiile în
care dorinţa de a trăi
învinge în lupta cu
imaginea din mintea
lui.

Incidenţa acestor
boli este foarte mare în
rândul femeilor, în
special tinere. Perioada
adolescenţei este cea
mai expusă, sub acest
aspect, pentru că
abundă în emoţii ade-
sea contradictorii şi in-
coerente, legate de
procesul de auto-
reglare, acomodare şi
debut în viaţa de
adult.
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� Anorexia ner-
voasă şi bulimia ner-
voasă, de pildă, fac
trimitere la psiholog
chiar din denumire, ele
fiind boli ale psihicu-
lui.

� Anorexia este
autorestricţionarea

drastică a hranei, auto-
înfometarea (forma cla-
sică).

� Bulimia se
referă la mâncatul
compulsiv (din plic-
tiseală, din cauza unor
emoţii), urmat de auto-
provocarea de vărsă-
turi, folosirea de
purgative, efectuarea
de exerciţii fizice în
exces, în scopul
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Obezitatea, spre

deosebire de

anorexie [i bu-

limie, are

cauz` eredi-

tar` în procent de

90%, dac` ambii p`rin]i

sunt obezi, [i 40%, dac`

un p`rinte este obez.

Dincolo de ereditate,

îns`, cauzele obezit`]ii

sunt legate [i de stilul

de via]` exprimat popu-

lar prin „traiul bun”:

mâncat mult [i, de

regul`, gr`simi, efort

fizic pu]in [i compo-

nenta de stres bine

între]inut`, printr-un stil

de via]` haotic [i dezor-

donat, la care se poate

ad`uga consumul de

tutun, cofein` [i alcool.

De asemenea, exist` [i

persoane carem`nânc`

în exces din cauza unor

dezechilibre emo-

]ionale. Se [tie, de pild`,

c` hrana acoper`, în

unele cazuri, o nevoie

acut` de afec]iune.

Cåndmintea noastr`

deformeaz` realitatea…

Studiile de speciali-

tate au demonstrat

c` efectele pierderii

[i recâ[tig`rii în

greutatea corporal`

sunt cumult mai

d`un`toare s`n`t`]ii

decât kilogramele în

plus avute initial.
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