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INTRODUCERE

Problema

Mă simt bine, mă simt bine, cheltuiesc toți banii 

din lume să mă simt bine.

– LEVON HELM

Aceasta carte este depre plăcere. Este și despre durere. 

Dar mai important, este despre funcționarea relației dintre 

plăcere și durere și felul în care înțelegerea acestei relații a devenit 

esențială pentru a putea trăi o viață bună.

De ce?

Pentru că am transformat lumea dintr-un loc auster într-un 

tărâm al abundenței copleșitoare: droguri, mâncare, știri, jocuri 

de noroc, cumpărături, jocuri pe calculator, SMS-uri, SMS-uri 

cu tentă sexuală, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter…, nu-

mărul, varietatea și puterea stimulilor care ne satisfac sunt impre-

sionante. Telefonul inteligent este acul de seringă prin care se 
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scurge non-stop dopamina digitală pentru generația conectată. 

Dacă încă nu ați descoperit care este drogul preferat, el va apărea 

curând pe o pagină de internet din apropierea voastră.

Oamenii de știință folosesc dopamina ca un soi de monedă de 

schimb universală prin intermediul căreia măsoară potențialul de 

adicție al oricărei activități. Cu cât circuitul cerebral al recom-

pensei e mai încărcat de dopamină, cu atât activitatea dă o de-

pendență mai mare.

Pe lângă descoperirea dopaminei, una dintre cele mai remar-

cabile cuceriri din domeniul neuroștiințelor din secolul trecut 

este că creierul procesează atât plăcerea, cât și durerea, în aceleași 

loc. De asemenea, plăcerea și durerea acționează ca două capete 

opuse ale unui balansoar. 

Am trecut cu toții prin momente în care ne-am dorit să mai 

mâncăm o ciocolată sau ca o carte, un fi lm sau un joc video bun 

să nu se termine niciodată. Acel moment de dorință este punctul 

în care creierul înclină balanța către durere.

Această carte urmărește să explice din punct de vedere neu-

roștiințifi c recompensele, permițându-ne să găsim un echilibru 

mai bun și mai sănătos între durere și plăcere. Neuroștiințele nu 

sunt însă sufi ciente. Avem nevoie și de experiența de viață a oa-

menilor. Cine e mai în măsură să ne învețe cum să depășim con-

sumul excesiv, compulsiv decât cei care sunt cei mai vulnerabili în 

fața lui: dependenții.

Această carte se bazează pe poveștile reale ale pacienților mei 

care au căzut în capcana adicției și au reușit să se regăsească. Ei 

mi-au permis să le public poveștile, pentru ca și voi să câștigați de 

pe urma înțelepciunii lor, așa cum am făcut-o și eu. Poate că une-

le dintre aceste povești vi se vor părea șocante, însă pentru mine 

ele sunt doar extremele de care suntem cu toții capabili. După 
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cum a scris și fi losoful și teologul Kent Dunnington: „Persoanele 

cu adicții severe sunt printre acei profeți contemporani pe care ii 

ignoram cât putem de mult, pentru ca ne arata cine suntem cu 

adevărat.”.

Fie că e vorba despre zahăr sau cumpărături, voyeurism sau 

țigări electronice, postări pe rețelele de socializare sau despre Th e 

Washington Post, cu toții avem comportamente la care am vrea să 

renunțăm sau excese pe care le regretăm. Această carte propune 

soluții practice de gestionare a consumului compulsiv și excesiv 

într-o lume în care consumul a devenit tema dominantă a vieților 

noastre.

În fond, secretul găsirii echilibrului îl reprezintă combinația 

dintre știința dorințelor și înțelepciunea procesului de recupera-

re.



PARTEA I

Căutarea plăcerii
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CAPITOLUL 2

Fuga de durere

L-am cunoscut pe David în 2018. Nu avea nimic ieșit din 

comun din punct de vedere fi zic: alb, constituție medie, păr 

șaten. Avea un aer de nesiguranță care părea să-l facă mai tânăr 

decât cei 35 de ani consemnați în raportul medical. M-am gân-

dit: Nu o să reziste. O să vină o dată sau de două ori la clinică, apoi 

nu-l voi mai vedea niciodată.

Mi-am dat seama apoi că nu mă pot încrede în capacitatea 

mea de a face pronosticuri. Am avut pacienți pe care eram con-

vinsă că-i pot ajuta și care s-au dovedit necooperanți, iar alții pe 

care i-am crezut cauze pierdute și care s-au dovedit uluitor de 

statornici. Prin urmare, încerc să-mi temperez vocea îndoielii la 

primele ședințe și să-mi aduc aminte că oricine merită o șansă 

să-și revină.

– Spune-mi ce te aduce aici”, am zis.

Problemele lui David au început în facultate, mai exact din 

ziua în care s-a prezentat la cabinetul de psihologie pentru stu-

denți. Era în anul doi de facultate, avea 20 de ani și avea nevoie 
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de ajutor pentru probleme de anxietate și performanțe slabe la 

învățătură. 

Anxietatea lui era declanșată de interacțiunile cu străinii sau 

cu persoanele pe care nu le cunoștea bine. Se înroșea la față, tran-

spira pe piept și pe spate, și avea gânduri confuze. Evita cursurile 

la care trebuia să vorbească în fața altora. A abandonat de două 

ori un seminar obligatoriu de vorbire și comunicare, reușind în 

fi nal să treacă clasa printr-un curs echivalent la un colegiu comu-

nitar.

– De ce îți e teamă? am întrebat eu.

– Mi-era teamă să nu greșesc. Mi-era teamă să nu par igno-

rant. Mi-era teamă să cer ajutorul.

După o programare de patruzeci și cinci de minute și un test 

pe hârtie care a durat sub cinci minute, a fost diagnosticat cu 

tulburare de defi cit de atenție și tulburare generalizată de anxie-

tate. Psihologul care i-a administrat testul i-a recomandat un 

consult psihiatric pentru a i se prescrie medicație împotriva an-

xietății și, spunea David, „un stimulator pentru tulburarea de de-

fi cit de atenție”. Nu i s-a oferit să facă psihoterapie sau să încerce 

alte metode nonmedicamentoase de modifi care a comportamen-

tului.

David a mers la un psihiatru, care i-a prescris seroxat, un inhi-

bitor selectiv de recaptare a serotoninei pentru tratamentul de-

presiei și anxietății, precum și adderall, un stimulator prin care să 

trateze tulburarea de defi cit de atenție.

– Și cum au fost pentru dumneavoastră medicamentele?

– Seroxatul m-a ajutat un pic cu anxietatea, la început. Îmi 

reducea transpirația, dar nu era un leac. Am trecut de la inginerie 

de mașini la programare, gândindu-mă că m-ar putea ajuta. În 

programare sunt mai puține interacțiuni.
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CAPITOLUL 3

Echilibrul durere–plăcere

Progresele neuroștiințelor din ultimii cincizeci–o sută de ani, 

inclusiv în domeniul biochimiei, noilor tehnici de imagistică 

și apariția biologiei informatice, ne-au oferit explicații ale meca-

nismelor elementare ale recompensei. Înțelegând mai bine meca-

nismele care stau la baza durerii și plăcerii, putem înțelege mai 

bine de ce și cum excesul de plăcere provoacă durere.

Dopamina

Celulele de bază ale creierului se numesc neuroni și comunică 

între ei prin sinapse, cu ajutorul curentului electric și al neuro-

transmițătorilor.

Neurotransmițătorii sunt ca niște mingi de baseball. Aruncă-

torul este neuronul presinaptic. Prinzătorul este neuronul postsi-

naptic. Spațiul dintre aruncător și prinzător se numește fanta si-

naptică. Așa cum mingea este aruncată de la aruncător la 

prinzător, neurotransmițătorii fac puntea între neuroni: sunt me-

sageri chimici care modulează semnalele electrice ale creierului. 
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Există mai mulți neurotransmițători importanți, dar să ne con-

centrăm asupra dopaminei.

Dopamina a fost prima dată identifi cată ca neurotransmițător 

în creierul uman în 1957 de către doi savanți care lucrau inde-

pendent: Arvid Carlsson și echipa sa din Lund, Suedia, și Kathle-

en Montagu, care lucra la marginea Londrei. Carlsson a câștigat 

și Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină. 

Dopamina nu este singurul neurotransmițător implicat în 

procesarea recompenselor, dar majoritatea neurocercetătorilor 

sunt de acord că este printre cei mai importanți. Dopamina ar 

putea juca un rol mai important în motivația de a obține recom-

pensa decât plăcerea recompensei în sine. Ne dorim mai mult de-

cât ne place. Șoriceii modifi cați genetic pentru a nu produce do-

pamină nu caută mâncarea și vor muri de foame chiar și cu 
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Odată ce nivelul se echilibrează, înclinându-se în direcția 

opusă, a durerii, cu o greutate egală cu a plăcerilor.

În anii ’70, sociologii Richard Solomon și John Corbit au de-

numit această relație reciprocă între plăcere și durere teoria proce-

selor oponente: „Orice abateri prelungite sau repetate de la neutra-

litatea hedonistă sau emoțională… atrag după sine costuri”. Acest 

cost este o „reacție întârziată”, cu o valoare opusă stimulului. Sau, 

după cum spune proverbul: Fiecare pasăre pe limba ei piere.

După cum s-a demonstrat, multe procese fi ziologice din corp 

sunt guvernate de sisteme asemănătoare de autoreglare. De pildă, 

J.W. von Goethe, Ewald Hering și alții au arătat cum percepția 
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Mulțumiri

Doresc să le mulțumesc pacienților care mi-au împărtășit experi-

ențele și gândurile pe parcursul scrierii acestei cărți. Disponibilitatea 

lor de a contribui nu doar pentru mine, ci și pentru cititorii nevăzuți, 

necunoscuți este un gest de curaj și generozitate. Aceasta este cartea 

noastră.

Aș dori să le mulțumesc și celor care nu îmi sunt pacienți și care 

au acceptat să fi e intervievați pentru această carte. Descoperirile 

mele în domeniul dependenței și recuperării li se datorează.

Am avut șansa să fi u înconjurată de mulți oameni atenți și crea-

tivi ale căror idei și-au găsit loc în această carte prin conversații. Ar 

fi  imposibil să-i enumăr pe toți, dar aș dori să le mulțumesc în mod 

special: lui Kent Dunnington, Keith Humphreys, E.J. Iannelli, Rob 

Malenka, Matthew Prekupec, John Ruark și Daniel Saal.

Îi mulțumesc și lui Robin Coleman, pentru că m-a făcut să mă 

reapuc de scris, lui Bonnie Solow, pentru încrederea acordată proiec-

tului, lui Deb McCarroll, pentru desene, și lui Stephen Morrow și 

Hannah Feeney, pentru că m-au ajutat să duc cartea la bun sfârșit.

În ultimul rând, nimic nu ar fi  fost posibil fără sprijinul dragului 

meu soț, Andrew.






