
“Which way I fly is hell; myself am hell.”
John Milton, Paradise Lost

The word addiction has become an ugly word, conjuring up ugly images: a 
car veering into the left lane, a person lying in the street, a shattered life. 
When we reflect on the two elements common to all addictions, we real-
ize that the addictive behaviors may be found in all of us. The first idea is 
that addictions are reflexive anxiety management systems. Each of those 
words is important.

Since no human is free of anxiety, we all have our habituated means of 
coping with anxiety, whether the disturbing affect is conscious or not. For 
example, many years ago I used to allow patients to smoke in the consult-
ing room, thinking that they had enough stress in their lives without my 
adding to it. However, one couple, chain smokers each, lit one cigarette 
after another and in a one hour session totaled twelve cigarettes; that is 
six apiece. I counted. The smoke and smell hung in the room for days and 
from then on I changed my policy. And yet, if someone had asked them, 
“did you smoke during the session,” both would have said, “yes, I had a 
cigarette.” In other words, their reflexive management of anxiety was so 
conditioned, so habituated that neither thought about it and how system-
atized it had become in their lives.
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I ask the reader to stop and think on how he or she reflexively “manages” anxi-
ety, or better, is repetitively managed by anxiety. The inner logic of an addictive 
pattern is that one suffers an unacceptable level of distress and, through con-
nection with some “other,” one feels a momentary lowering of the disturbing 
affect. If, while reading this article, the reader’s room is filling slowly with water, 
and yet attention is so focused on the content that one does not attend the 
event consciously, the psyche nonetheless takes note and seeks to lessen the dis-
turbance. Through experiment and exploration each of us will solicit a behavior 
which lowers the water level, momentarily at least. The next time this happens 
the more likely that earlier behavior will be repeated, whether consciously or 
not, and therein lies the addictive hook: the experience of momentary surcease 
of distress by a reflexive management system.

Connecting with the “other” serves to lower the distress occasioned by our 
existential isolation, vulnerability, and dependencies. For many folks the “other” 
is a substance: food, alcohol, purchasable material objects, a warm body. For 
others it is found through distractive “connections” with the telley, the internet, 
ideologies, compulsive prayer or mantras, and the like. For most of us, a com-
mon addictive pattern lies so much at the heart of daily life that we seldom 
accord its role in our psychological economy, namely, routine. Routinization is a 
means by which the familiar is imposed upon the uncertain. Notice how we get 
bent out of shape by the traffic jam at rush hour, when the paper arrives late, 
when our plotted schedule is interrupted. The magnitude of affect we suffer is 
disproportionate to the minor provocation, which is an indication of the arousal 
of anxiety.

The second key element of addiction is that our daily conscious life is repeat-
edly invaded by unbidden ideas. While these “ideas” are mostly unconscious, 
they have the power to stir anxiety within us. When a person clings to food, for 
example, he or she is in the grip of a powerful, existentially threatening idea, 
namely, “if I do not have this object in hand, this comfort, what will be there 
for me in the darkness of this journey”? When we make this thought conscious, 
it may appear a peculiar, even ridiculous displacement of emotion onto matter, 
but in the symbolic world of the unconscious the person’s psyche has moved 
him or her to fasten on to an object, food, with its implied nurturant hope, as a 
stay against the anxiety in which we daily swim.

None of what we are discussing here is new, for the record of addiction is as 
old as the human story. We find a notable and compelling portrait of a modern 
neurotic person like us in Shakespeare. The last thing we need to do is judge 
or shame any person for being human, for falling prey to the thousand natural 
shocks this flesh is heir to, as brother Hamlet put it four centuries ago. He is the 
same one who observed that he could be bounded in a walnut shell and count 
himself a king of infinite space, did he not have bad dreams. He also illustrates the 
“Hamlet complex” we all have: namely, there are things we know we should do, 
like give up an addiction, but for reasons we do not know, we do not or cannot.

What else are New Year’s resolutions for but to set off valiantly to address the 
problems of which we are so keenly aware, and why are we so likely to fail in our 
resolve. One of the reasons it is so difficult to break addictive patterns is that we 
are treating the reflexive behavior rather than the “idea” it was formed to treat. 
Since our management systems wrap themselves around our core anxieties—fear 
of loss of autonomy, fear of the magnitude of our journey, fear of abandonment 
and the like—we never get to the real issue. If ever one is to address an addic-
tion, one has to finally address the unbidden ideas to which our psyches, and 
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therefore our addictive strategies, are in service. These “ideas” are not shameful 
although the consequences of some of our management systems often produce 
shaming consequences for us and for those around us.

The usual treatment plan for any addiction is a summons to an heroic will. The 
heroic will is certainly a great asset and few of us would accomplish anything 
in life without it. But the heroic will is often trumped by the depth, ubiquity, 
and energy of those intrusive ideas. Thus, most of us fail to diet sufficiently over 
long enough time because our will is subverted by an inner urgency. Or we fail 
to begin what we believe we should do, or fail to stop doing what has proved 
detrimental to ourselves or others. Clearly, heroic will can only make certain 
headway for us, which is why dieting centers and fad diets are so profitable for 
the owners, and why Twelve Step groups are so ubiquitous. (By the way, I am 
very much in support of Twelve Step programs as they have proved more effica-
cious than most alternatives through the last seventy years).

If ever one is to triumph over an addiction, one is first summoned to feel more 
consciously what one has already been feeling, suffer what seems insufferable, 
and live through this experience without the reflexive management system. We 
never “solve” those unbidden ideas because they are an intimate part of our 
common human condition. We are born into perilous states and end by dying, 
so have a nice day! The question remains, however, to what degree is our life 
governed by these fears, and to what degree do our management systems own 
us, manage us, and with what troubling consequences.

How many of us are able to bring the core fears and anxieties into conscious-
ness, to see and acknowledge what they are truly about, and how many of us are 
able to go through those fears without the treatment plan we cobbled together. 

Not only do addictions bring harmful consequences to our lives, they also nar-
row them as one gets obsessional about our obsessional treatment plans for our 
obsessions. These unbidden ideas are obsessions, for they impose themselves 
upon us and cause distress, and compulsions as we are driven to behaviors 
dedicated to their prospective amelioration. But our thoughts, behaviors, lives, 
get oriented around these intrusive ideas and therefore narrowed. As Jungian 
Analyst Marion Woodman wrote, “Compulsions narrow life down until there is 
no living—existence perhaps, but no living.” In Greek mythology Ixion is tied to 
a wheel which turns continuously in the underworld. Addictions oblige us to 
venture into our personal underworld wherein we experience the same old, same 
old, as noted by the character of Satan in Paradise Lost at the beginning of this 
piece. As Gregory Bateson observed, the obsessional drinker believes he or she 
can challenge the “spirits.” The game is on, and more often the “spirits” win, so 
the drinker is imprisoned by that which he first sought.

This hidden spiritual desire, this need for transcendent “connection,” for “getting 
high,” was identified in a letter exchange between Carl Jung and Bill W. who 
founded A. A. Jung suggested to Bill W. that Twelve Step programs acknowledge 
the profound role of our spiritual hunger, our spiritual thirst. Unless the person 
can differentiate that quite legitimate, necessary motive from the substance 
upon which he or she has projected, one will remain its bewitched captive.

Freeing oneself from one’s addictive behaviors requires identifying what emo-
tional reality or perception one is defending against through the addiction, and 
risk bearing what has been perceived as unbearable. Going through the fear, 
rather than defending against it is the only way we can stop Ixion’s wheel. It is 
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no shame to fear abandonment, suffer boredom or depression. Until we can feel 
these things, really feel them, not anaesthetize them, we will remain unmoti-
vated to change our lives.

Piercing the veil, deconstructing the mechanics of the addictive cycle, identify-
ing the primal, unassimilated idea for which our behaviors are a failing treat-
ment plan is necessary. Then, as free persons, adults, we find we can in fact bear 
the unbearable, think the unthinkable, suffer the insufferable, and be free.

 “Qualquer rumo em que eu voe é um inferno;
eu mesmo sou um inferno”

John Milton “O Paraíso Perdido”

A palavra adicção tornou–se ofensiva, evocando imagens desagradáveis: um 
carro desviando de sua rota, uma pessoa jogada na rua, uma vida despedaçada. 
Quando refletimos sobre os dois elementos comuns a todas as adicções, perce-
bemos que o comportamento “adicto” pode ser encontrado em todos nós. A pri-
meira idéia é que as adicções são sistemas gerenciadores reflexos de ansiedade. 
Cada uma dessas palavras é importante.

Como nenhum ser humano está livre da ansiedade, nós todos temos modos 
habituais de enfrentá–la com sucesso, quer o afeto perturbador seja consciente 
ou não. Por exemplo, há muitos anos atrás eu permitia que os meus pacientes 
fumassem no consultório, achando que eles tinham estresse suficiente em suas 
vidas sem a minha contribuição. Entretanto, um casal, que fumou sem parar, 
acendendo um cigarro após o outro, totalizou numa sessão de uma hora doze 
cigarros; ou seja, seis para cada pessoa – eu contei. A fumaça e o cheiro paira-
ram na sala por dias e desde então eu mudei de orientação. Até hoje se alguém 
perguntar a eles “vocês fumaram durante a sessão?” ambos dirão: “Sim, eu fumei 
um cigarro”. Em outras palavras, seu gerenciador reflexo de ansiedade estava tão 
condicionado, tão habituado, que nenhum deles pensou sobre isso e o quanto 
sistematizado esse gerenciador se tornara em suas vidas.
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Eu convido o leitor a parar e pensar sobre o quanto ele maneja de forma 
reflexa a ansiedade, ou melhor, o quanto é repetidamente manejado por ela. 
A lógica interna de um padrão de adicção é que sofremos um nível inaceitável 
de angustia e através de uma união com algum “outro”, experimentamos uma 
momentânea diminuição do afeto perturbador. Se durante a leitura deste artigo 
a sala em que você leitor se encontra lentamente se encher de água e se a 
sua atenção estiver tão focada no conteúdo deste artigo, de forma que não 
preste atenção ao fato de forma consciente, sua psique, não obstante, notará 
e buscará reduzir a perturbação. Através da experimentação e da exploração 
cada um de nós procurará um comportamento que diminua o nível da água, 
ao menos momentaneamente. Na próxima vez em que tal fato ocorra, é muito 
provável que, conscientemente ou não, o comportamento se repita, e dessa 
forma encontramos o gancho da adicção: a experiência de uma supressão 
momentânea da angústia através de um sistema gerenciador reflexo.

Ligar–se ao “outro” serve para diminuir a angústia provocada pelo nosso isola-
mento existencial, pela nossa vulnerabilidade e dependências. Para muitas pessoas 
o outro é uma substância: comida, álcool, objetos compráveis, um corpo ardente. 
Para outros, ele é encontrado através de “conexões” que distraem, quer seja por 
meio da “tv”, da internet, de ideologias, orações e mantras compulsivos e simila-
res. Para a maior parte, o padrão de adição comum encontra–se de tal forma no 
âmago da vida cotidiana que raramente notamos seu papel em nossa economia 
psicológica, isto é, em nossa rotina. A rotinização é um meio pela qual o que é 
familiar é imposto sobre o incerto. Repare como perdemos a compostura no con-
gestionamento na hora do rush, ou quando um jornal chega atrasado, ou quando 
um horário é desmarcado. A magnitude do afeto que sofremos é desproporcional 
à uma pequena provocação, o que é uma indicação da irrupção da ansiedade.

O segundo elemento chave da adicção é que a nossa vida consciente diária é 
repetidamente invadida por idéias intrusivas. Enquanto essas “idéias” forem em 
sua maior parte inconscientes, elas terão o poder de levantar a ansiedade em 
nós. Quando, por exemplo, uma pessoa agarra a comida, ela está sob o controle 
de uma idéia poderosa, existencialmente ameaçadora, a saber: “Se não tiver este 
objeto em mãos, este conforto, o que será de mim na escuridão dessa jornada?” 
Quando tornamos tal idéia consciente, pode nos parecer um peculiar e até 
mesmo ridículo deslocamento da emoção sobre a matéria, mas no mundo sim-
bólico do inconsciente a psique da pessoa move–a rapidamente para um objeto, 
comida, com uma expectativa implícita, que nos nutre, como um suporte contra 
a ansiedade em que diariamente nadamos.

Nada do que estamos discutindo aqui é novo, pois o registro da adicção é tão 
velho quanto a própria história humana. Encontramos em Shakespeare um 
retrato notável e incitante de um neurótico moderno como nós. A última coisa 
que precisamos fazer é julgar ou humilhar qualquer pessoa por ela ser humana, 
por ser presa dos milhares de distúrbios naturais de que a carne é herdeira, como 
o irmão Hamlet colocou isso quatro séculos atrás. Ele é o mesmo que observou 
que podia estar confinado numa casca de noz e se considerar como um rei do 
espaço infinito, não tendo tido sonhos ruins. Ele também ilustra o “complexo de 
Hamlet”, que todos nós temos: isto é, há coisas que sabemos que deveríamos 
fazer, como deixar uma adicção, mas por razões que não sabemos, não as faze-
mos ou não podemos.

Não são senão resoluções de Ano Novo começarmos a lidar corajosamente com 
os problemas dos quais estamos totalmente cônscios, mas que provavelmente 
falharemos em resolvê–los. Uma das razões pelas quais é tão difícil quebrar os 
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padrões adictivos é que estamos tratando o comportamento reflexo ao invés da 
“idéia” que planejamos tratar. Como o nosso sistema gerenciador envolve nossas 
ansiedades essenciais – medo da perda, da autonomia, medo da magnitude 
da nossa jornada, medo de ser abandonado, etc. – nós nunca chegamos à 
questão real. Se alguém se dedica a uma adicção, tem que, em última análise, 
se dedicar às idéias intrusivas para a quais nossa psique e, portanto, nossas 
“estratégias adictivas” estão a serviço. Tais idéias não são vergonhosas embora 
as conseqüências de alguns de nossos sistemas gerenciadores freqüentemente 
produzam resultados vergonhosos para nós e para os que estão à nossa volta. O 
plano usual de tratamento de qualquer adicção é a convocação de uma força 
de vontade heróica. Este é, certamente, um grande recurso e poucos de nós 
realizam alguma coisa na vida sem ele. Mas a vontade heróica é freqüentemente 
subjugada pela profundidade, ubiqüidade e a energia das idéias intrusivas. 
Conseqüentemente, a maioria de nós falha em cumprir uma dieta alimentar 
por um tempo suficientemente longo, porque nossa vontade é subvertida por 
uma necessidade interna. Ou falhamos em começar aquilo que acreditamos que 
deveríamos fazer, ou então em parar o que se mostrou prejudicial a nós mesmos 
e aos outros. Obviamente, a vontade heróica pode realizar apenas determinados 
progressos, razão pela qual os centros de nutrição e de dietas da moda são tão 
lucrativos para seus proprietários e também porque os grupos dos “Doze Passos” 
são tão onipresentes. (A propósito, sou muito auxiliado pelo Programa dos Doze 
Passos, porquanto se mostram mais eficazes que a maioria das alternativas dos 
últimos setenta anos).

Sempre que se está para triunfar sobre uma adicção se é, primeiramente, convo-
cado a sentir mais conscientemente aquilo que já se sentiu, sofrer o que parece 
ser insuportável e viver essa experiência do começo ao fim sem o sistema geren-
ciador reflexo. Nós nunca resolvemos aquelas idéias intrusivas porque elas são 
uma parte íntima da nossa condição humana comum. Nascemos em condições 
perigosas e terminamos morrendo, portanto, tenha um bom dia! De qualquer 
modo permanece a questão sobre até que grau a nossa vida é governada por 
esses medos, e até que grau o sistema gerenciador se apropria de nós e nos 
gerencia, e quais suas conseqüências problemáticas.

Quantos de nós somos capazes de trazer para a consciência o núcleo dos medos 
e das ansiedades, ver e reconhecer o que eles verdadeiramente são, e quantos 
de nós somos capazes de sofrer esses medos sem o plano de tratamento que 
elaboramos rapidamente.

Não apenas as adicções trazem conseqüências danosas às nossas vidas, elas tam-
bém as restringem, como quando ficamos obsessivos acerca dos nossos planos de 
tratamento obsessivos para a nossa obsessão. Essas idéias intrusivas são obses-
sões, pois se impõem sobre nós e causam estresse e compulsões da mesma forma 
como somos impulsionados a comportamentos dedicados à sua futura melhora. 
Mas nossos pensamentos, comportamentos, vidas, se orientam em torno dessas 
idéias intrusas e, portanto, se restringem. Como escreve a analista junguiana 
Marion Woodman: “As compulsões estreitam a vida até a não vida – existência 
talvez – mas não vida”. Na mitologia grega Ixion é amarrado à roda que gira 
continuamente no mundo inferior. As adicções nos obrigam a que nos aven-
turemos no nosso mundo inferior pessoal, no qual experimentamos o “mesmo 
tempo passado, o mesmo tempo passado”, como observado na natureza de Satã 
no Paraíso Perdido, no começo desta obra. Como Gregory Bateson mencionou, 
o alcoolista obsessivo crê que pode desafiar o “espírito”. A sorte está lançada e 
com maior freqüência os “espíritos” vencem, assim o alcoolista é encarcerado por 
aquilo que a princípio buscou.
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Esse desejo espiritual oculto, essa necessidade de “conexão” transcendente, de 
“elevação”, foi identificada numa troca de correspondência entre Carl Jung e Bill 
W., fundador do A.A. Jung sugeriu a Bill W. que os Programas dos Doze Passos 
reconhecia o profundo papel da nossa fome, ou da nossa sede, espiritual. A não 
ser que a pessoa possa diferenciar o motivo inteiramente legítimo e necessário 
da substância sobre a qual ela projeta, permanecerá cativa e enfeitiçada.

Libertar–se de um comportamento adicto requer identificar de qual realidade 
emocional ou de qual percepção está se defendendo por intermédio da adic-
ção e o risco de suportar o que tem sido percebido como insuportável. Passar 
através do medo, mais do que defender–se dele, é a única forma que podemos 
parar a roda de Íxion. Não é vergonha sentir abandono, tédio ou depressão. Até 
podermos sentir essas coisas, realmente senti–las e não anestesiá–las, permane-
ceremos sem motivação para mudar nossas vidas.

Penetrar o véu, desconstruir o mecanismo do ciclo da adicção, identificar a idéia 
primordial, não assimilada, pela qual nossos comportamentos são um plano de 
tratamento fracassado, é necessário. Então, como pessoas livres, adultas, acha-
mos que podemos de fato suportar o insuportável, pensar o impensável, sofrer 
o insofrível, e ser livres.


