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LLEE  SSYYNNDDRROOMMEE  DDEE  PPYYGGMMAALLIIOONN..  

  

  DDUU    MMAANNQQUUEE    DDEE    SSOOII    AAUU    DDEESSIIRR    DDEE    LL’’AAUUTTRREE..  
  

��  ––  11  ::  LLAA  MMYYTTHHOOLLOOGGIIEE  ::  
  

DDaannss  llaa  mmyytthhoollooggiiee  ggrreeccqquuee,,  PPyyggmmaalliioonn  ffiillss  ddee  BBééllooss  eett  rrooii  ddee  
CChhyypprree,,  ss’’éépprriitt  vviioolleemmmmeenntt  ddee  llaa  ddééeessssee  AApphhrrooddiittee..  

  
CCeellllee--ccii  rreessttaa  ssoouurrddee  eett  sseess  aavvaanncceess  eett  ccoommmmee  eellllee  rreeffuussaaiitt  ddee  lluuii    

ccééddeerr,,  iill  ffiitt  dd’’eellllee  uunnee  ssttaattuuee  eenn  iivvooiirree  ddoonntt  iill  ddeevviinntt  aammoouurreeuuxx  ffoouu  eett  qquu’’iill  
ccoouucchhaa  ddaannss  ssoonn  lliitt..  

  
AAttrroocceemmeenntt  mmaallhheeuurreeuuxx,,  iill  ssuupppplliiaa  AApphhrrooddiittee  dd’’aavvooiirr  ppiittiiéé  ddee  lluuii  eett  

ddee  mmeettttrree  ffiinn  àà  ssoonn  ssuupppplliiccee..  
  
LLaa  ddééeessssee,,  ttoouucchhééee  ppaarr  llaa    ffoorrccee  ddee  sseess  sseennttiimmeennttss,,    ppéénnééttrraa  ddaannss  

llaa  ssttaattuuee,,  lluuii  ttrraannssmmiitt  llaa  vviiee  eett  ddeevviinntt  aaiinnssii  GGaallaattééee..  
  
EEllllee  lluuii  ddoonnnnaa  ddeeuuxx  eennffaannttss,,  MMéétthhaarrmméé  eett  PPaapphhooss  qquuii  sseerraa  llee  

ssuucccceesssseeuurr  ddee  PPyyggmmaalliioonn,,  ppèèrree  ddee  CCyynniirraass  eett  ffoonnddaatteeuurr  ddee  llaa  cciittéé  ddee  
PPaapphhooss,,  àà  CChhyypprree..    

  
MMaaiiss  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  nnootteerr  qquuee  ddaannss  ssoonn  oouuvvrraaggee  rrééfféérreennccee,,  lleess  

««  MMééttaammoorrpphhoosseess  »»,,  OOvviiddee  ddoonnnnee  uunnee  vveerrssiioonn  qquueellqquuee  ppeeuu  ddiifffféérreennttee  ddee  
cceettttee  hhiissttooiirree..  

  
PPoouurr  cceett  aauutteeuurr,,  llee  ssccuullpptteeuurr  PPyyggmmaalliioonn  ééllaabboorraa  uunnee  ssttaattuuee  dd’’iivvooiirree  

rreepprréésseennttaanntt  ssoonn  iiddééaall  fféémmiinniinn  ppuuiiss,,  aauu  ccoouurrss  ddee  ssoonn  ééllaabboorraattiioonn,,  iill  ss’’éépprriitt  
ffoolllleemmeenntt  ddee  ssoonn  œœuuvvrree..    

  
MMaallhheeuurreeuuxx,,  iill  ss’’aaddrreessssaa  àà  AApphhrrooddiittee  qquuii  ppoouurr  rrééppoonnddrree  àà  sseess  

iinncceessssaanntteess  pprriièèrreess,,  aacccceeppttaa  eennffiinn  ddee  ddoonnnneerr  vviiee  àà  ssaa  ssttaattuuee  aaffiinn  lluuii  
ppeerrmmeettttrree  ddee  vviivvrree  ssaa  ffoollllee  ppaassssiioonn..  

  
RReepprreennaanntt  ccee  tthhèèmmee,,  GGeeoorrggeess  BBeerrnnaarrdd  SShhaaww,,  ppoouurr  aaffffiirrmmeerr  ssaa  

vviissiioonn  ddiiddaaccttiiqquuee  eett  rrééffoorrmmaattrriiccee  dduu  tthhééââttrree,,  ddéévveellooppppee  eenn  11  991122,,  ssuurr  uunn  
mmooddee  iirroonniiqquuee,,  cceettttee  tthhéémmaattiiqquuee  dd’’hhiissttooiirree  ddee  ll’’aarrttiissttee  ccrrééaatteeuurr  aattttiirréé  
iirrrrééssiissttiibblleemmeenntt  ppaarr  ssoonn  œœuuvvrree..  
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DDaannss  ssoonn  PPyyggmmaalliioonn,,  iill  eenntteenndd  aaiinnssii  ssuubbssttiittuueerr  aauu  ccoonnfflliitt  ddeess  

ppaassssiioonnss  llee  ccoonnfflliitt  ddeess  iiddééeess  eett  cceellaa,,  uunniiqquueemmeenntt  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eexxpprriimmeerr  eett  
ddee  pprréécciisseerr  sseess  vvuueess  ssuurr  llaa  dduuaalliittéé  ddeess  sseexxeess  eett  ddee  mmeenneerr  ssaa  lluuttttee  ppoouurr  llaa  
vvéérriittéé  ccoonnttrree  llee  ccaarrccaann  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  eett  ddeess  pprrééjjuuggééss..  

  
CCeettttee  ppiièèccee  ddee  tthhééââttrree  rreellaattee  llaa  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  eenn  dduucchheessssee  dd’’uunnee  

ppeettiittee  mmaarrcchhaannddee  ddee  fflleeuurr  ggrrââccee  aauuxx  bboonnss  ssooiinnss  pprrooddiigguuééss  ppaarr  uunn  
pprrooffeesssseeuurr  ddee  pphhoonnééttiiqquuee..  

  
DDeerrrriièèrree  cceettttee  cchhaarrmmaannttee  hhiissttooiirree,,  ooùù  cchhaaccuunn  ppoouurrrraa  rrêêvveerr  àà  ccee  qquuee  

nnoouuss  ppoouuvvoonnss  aappppeelleerr  ««  ll’’eeffffeett  CCeennddrriilllloonn  »»,,  ssee  ppoosseenntt  eenn  ffaaiitt,,  llee  
pprroobbllèèmmee  ddeess  ccllaasssseess  ssoocciiaalleess,,  ddee  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  ppeennssééee,,  ddee  ll’’éémmaanncciippaattiioonn  
ddee  llaa  ffeemmmmee  eett  dduu  ppoossiittiioonnnneemmeenntt  oobbjjeeccttaall  dd’’uunn  ssuujjeett  àà  ll’’aauuttrree  eett  aauuxx  
aauuttrreess..  

  
DDee  cceettttee  œœuuvvrree,,  ddeevveennuuee  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee,,  sseerraa  ttiirrééee,,  eenn  11  995566  ppaarr  

LLeerrnneerr  eett  LLooeewwee,,  llaa  ccoommééddiiee  mmuussiiccaallee  ««  MMyy  FFaaiirr  LLaaddyy  »»  qquuii  ffeerraa  eellllee--mmêêmmee  
ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  rreepprriissee  aauu  cciinnéémmaa  ppaarr  GGeeoorrggee  CCuukkoorr  eenn  11  996644..  

  

��  ––  22  ::  LLAA  TTHHEEMMAATTIIQQUUEE  ::  
  

��������  --  22..  11  ::  LLee  ccoonncceepptt  ::  
  

CCee  qquuee  nnoouuss  nnoommmmoonnss  ««  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»,,  nnee  
ddooiitt  aabbssoolluummeenntt  ppaass  êêttrree  ccoonnffoonndduu  aavveecc  ll’’eeffffeett  dduu  mmêêmmee  nnoomm  qquuii  
rreeppoossee  ssuurr  ll’’iiddééee  qquuee  ll’’àà  pprriioorrii  qquu’’uunn  lleeaaddeerr,,  ffoorrmmeell  oouu  iinnffoorrmmeell,,  
ppoossssèèddee  ssuurr  ssoonn  cceerrccllee  dd’’iinnfflluueennccee  rreepprréésseennttee  uunnee  vvaarriiaabbllee  
pprriinncciippaallee  pprrééddiiccttiivvee  ddeess  ccoommppoorrtteemmeennttss,,  vvooiirr  ddeess  ppeerrffoorrmmaanncceess  
ddeess  aacctteeuurrss  ccoonncceerrnnééss..  

  
EEnn  ccee  qquuii  llee  ccoonncceerrnnee,,  llee  ««  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»  ssee  

ddoonnnnee  àà  vvooiirr  pplluuss  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  aauuttoouurr  ddeess  pprriinncciippaalleess  
tthhéémmaattiiqquueess  ssuuiivvaanntteess,,  àà  ssaavvooiirr::  

  
¤¤  221111  ::  LLee  bbeessooiinn  ddee  ll’’aauuttrree  ««  ppoouurr  ffaaiirree  »»,,  aavveecc  ppoouurr  
pprréétteexxttee  ddee  rreennffoorrcceerr  lleess  mmooddeess  ddee  ccooooppéérraattiioonn,,  mmaaiiss  
ssuurrttoouutt  aavveecc  ll’’oobbjjeeccttiiff,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ccoonnsscciieenntt,,  ddee  
mmuuttuuaalliisseerr  lleess  ssuuccccèèss  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  qquuee  cceellaa  nnee  rréévvèèllee  aauu  
ggrraanndd  jjoouurr  ll’’éétteenndduuee  ddeess  ppootteennttiiaalliittééss  iinnttrriinnssèèqquueess  dduu  ssuujjeett  
eenn  qquueessttiioonn..  
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¤¤  221122  ::  LLee  pprroojjeett  ppeerrssoonnnneell  oouu  pprrooffeessssiioonnnneell  ccoommmmee  
rreennffoorrcceemmeenntt  rrééccuurrrreenntt  ddee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dduu  ««  ssyynnddrroommee  ddee  
PPyyggmmaalliioonn  »»  eenn  ssee  ppeerrddaanntt  ssooii--mmêêmmee  ddaannss  ll’’aaiiddee,,  jjaammaaiiss  
vvéérriittaabblleemmeenntt  mmeessuurrééee,,  àà  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt    eett  àà  
ll’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ddee  ll’’aauuttrree..  

  
IIll  ccoonnvviieenntt  ddoonncc,,  ppoouurr  éévviitteerr  ccee  ppiièèggee,,  ddee  pprreennddrree  ddee  llaa  

ddiissttaannccee  ttoouutt  eenn  llee  ffaaiissaanntt,,  eett  ddee  ssee  nnoouurrrriirr  ddee  ccee  ttyyppee  ddee  
ddéémmaarrcchhee  ppoouurr  ssee  rreettrroouuvveerr  eett  ppoouurr  pprrooggrreesssseerr  ssaannss  
iinnssttrruummeennttaalliisseerr  ll’’aauuttrree  ttoouutt  eenn  rrééppoonnddaanntt  àà  ssaa  pprroopprree  ddeemmaannddee  
iinnccoonnsscciieennttee..  

  
FFaauuttee  ddee  cceettttee  pprrééccaauuttiioonn,,  nnoouuss  eennttrroonnss  ddaannss  uunnee  

ddyynnaammiiqquuee  ccoommppuullssiivvee  ddee  ««  ttoouujjoouurrss  pplluuss  ddee  llaa  mmêêmmee  cchhoossee  »»,,  àà  
ssaavvooiirr  eexxiisstteerr  àà  ttrraavveerrss  ll’’aauuttrree  eett  lleess  aauuttrreess  ;;  DDyynnaammiiqquuee  
rreepprroodduuiittee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  dd’’uunnee  vvéérriittaabbllee  iinnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn  ddee  ccee  
mmooddee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt..  

  
EEnn  rreemmaarrqquuaanntt  qquu’’eenn  tteerrmmee  dd’’aaffffeeccttss,,  eett  nnoouuss  llee  vveerrrroonnss  pplluuss  

ttaarrdd,,  llee  rrèègglleemmeenntt  ppoossssiibbllee  dduu  ««  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»  eenn  
ppaasssseerraa  ppaarr  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dd’’uunn  mmeeiilllleeuurr  rraappppoorrtt  àà  llaa  ddiissttaannccee  
ddee  ll’’aauuttrree  eenn  éévviittaanntt  llaa  ccoonnffuussiioonn  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ppaarroolleess..    

  
IIll  ccoonnvviieenntt  ddee  nnootteerr  aauussssii  aauu  pprrééaallaabbllee,,  qquuee  ««  llee  ssyynnddrroommee  

ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»  nnee  rreessttee,,  eenn  ttaanntt  qquuee  ccoonncceepptt  eett  eenn  ttaanntt  qquuee  
rrééaalliittéé,,  qquuee  ttrrèèss  ééllooiiggnnéé  ddeess  pprroocceessssuuss  dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn..  

  
EEnn  eeffffeett,,  ddaannss  llee  mmééccaanniissmmee  iiddeennttiiffiiccaattooiirree,,  llee  ssuujjeett  aaddooppttee  

lleess  aattttiittuuddeess  eett  lleess  ccoommppoorrtteemmeennttss  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  cchhooiissiiee,,  pplluuss  
oouu  mmooiinnss  ccoonnsscciieemmmmeenntt,,  ccoommmmee  mmooddèèllee..  

  
CCee  mmééccaanniissmmee  dd’’aaddaappttaattiioonn,,  oouu  ddee  ddééffeennssee  ppoouurr  cceerrttaaiinnss  

aauutteeuurrss,,  ppeerrmmeett  ddee  rréédduuiirree  llaa  cchhaarrggee  éémmoottiioonnnneellllee  oouu  llee  nniivveeaauu  ddee  
tteennssiioonn  eenn  ggéérraanntt  eett  eenn  rréégguullaanntt,,  qquuaassiimmeenntt  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn,,  uunn  
oouu  pplluussiieeuurrss  aaggeennttss  ssttrreesssseeuurrss  ddaannss  llaa  vviiee  qquuoottiiddiieennnnee..  
  

SSaacchhaanntt  qquuee  ddee  pplluuss,,  dd’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  pplluuss  ppssyycchhoo  --  
ssoocciioollooggiiqquuee,,  ccee  pprroocceessssuuss  ccoouurraanntt  dd’’aaddaappttaattiioonn  oouu  ddee  rréégguullaattiioonn    
ffaacciilliittee,,  ppaarr  ll’’iinnttéérriioorriissaattiioonn  ddeess  nnoorrmmeess  ggrroouuppaalleess,,  ll’’iinnttééggrraattiioonn  ddeess  
ssuujjeettss  aauu  sseeiinn  ddee  ggrroouuppeess  dd’’aappppaarrtteennaannccee  aauuxxqquueellss  iillss  ssoouuhhaaiitteenntt  
pplleeiinneemmeenntt  aaccccééddeerr..  
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IIll  sseemmbbllee  ddoonncc  bbiieenn  qquueessttiioonn  ddee  vviivvrree  eenn  eennddoossssaanntt  llee  
mmaanntteeaauu  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  àà  llaaqquueellllee  nnoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  iiddeennttiiffiiééss  ,,  
mmaaiiss  cceellaa  vveeuutt  aauussssii  ddiirree  eexxiisstteerr  àà  ttrraavveerrss  ll’’aauuttrree  eenn  ffaaiissaanntt  
aabbssttrraaccttiioonn  ddee  ssaa  pprroopprree  ppeerrssoonnnnaalliittéé  ,,  ddoonncc  ddee  sseess  
ppaarrttiiccuullaarriissmmeess  iinnttrriinnssèèqquueess..  

  
««  AAiinnssii  jjee  rrèèggllee,,  ttaanntt  bbiieenn  qquuee  mmaall,,  mmeess  ddiifffféérreennttss  pprroobbllèèmmeess  

àà  ppaarrttiirr  dd’’uunnee  eexxppéérriieennccee  ccaappiittaalliissééee  iissssuuee  dd’’uunnee  hhiissttooiirree  qquuii  nn’’eesstt  
ppaass  llaa  mmiieennnnee,,  mmaaiiss  qquuii  mmee  ««  rréé--aassssuurree  »»  ssaannss  cceessssee  ppuuiissqquu’’eellllee  
mm’’aauuttoorriissee  uunnee  ddiissttaannccee  aavveecc  llaa  ssccèènnee  dduu  vviissiibbllee  iimmmmééddiiaatt,,  eett  qquuee  
jjee  nnee  ssuuiiss  ddoonncc  pplluuss  eenn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee  »»..  

  
DDaannss  ««  llee  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»,,  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ssee  

ppoossiittiioonnnnee  ddee  mmaanniièèrree  ddiifffféérreennttee  ppuuiissqquuee,,  ffaauuttee  ddee  nnee  ppoouuvvooiirr  
ddeevveenniirr  mmooii--mmêêmmee,,  jj’’aaiiddee  ll’’aauuttrree  oouu  lleess  aauuttrreess  àà  ddeevveenniirr  ccee  qquu’’iillss  
ppeeuuvveenntt  ddeevveenniirr  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  lleeuurrss  vvéérriittaabblleess  ppootteennttiiaalliittééss..  

      
DDaannss  cceettttee  llooggiiqquuee,,  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  mmoonn  hhiissttooiirree  

ppeerrssoonnnneellllee  nnee  ppeeuutt  ddoonncc  ssee  ssttrruuccttuurreerr  qquu’’eenn  aaccccoommppaaggnnaanntt  eett  
qquu’’eenn  ooppttiimmiissaanntt  cceelllleess  ddeess  aauuttrreess  ppoouurr  vviivvrree,,  eenn  qquueellqquuee  ssoorrttee,,  
ppaarr  pprrooccuurraattiioonn  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  lleeuurr  rrééuussssiittee  ddeevviieenntt  aauussssii  llaa  
mmiieennnnee..  

  
DDaannss  ccee  ppoossiittiioonnnneemmeenntt,,  jjee  ffaacciilliittee  llee  ddééppaasssseemmeenntt  ddee  ssooii  eett,,  

ddee  pplluuss,,  jj’’aaccccoommppaaggnnee  uunnee  hhiissttooiirree  qquuii  nn’’eesstt  ppaass  llaa  mmiieennnnee  ppoouurr  
oouubblliieerr  qquuee,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  mmeess  ccrrooyyaanncceess,,  jjee  ssuuiiss  ppeerrssuuaaddéé  
dd’’eenn  êêttrree  ttoottaalleemmeenntt  iinnccaappaabbllee..  

  
SSaacchhaanntt  qquu’’àà  ttrraavveerrss  ddee  rreeffuuss  ddee  mmee  ccoonnffrroonntteerr  ddiirreecctteemmeenntt  

aauu  rrééeell,,  jjee  nn’’oobbttiieennss,,  bbiieenn  ssûûrr,,  aauuccuunn  ssuuccccèèss  ppeerrssoonnnneell,,  eett  cceellaa  
rreennffoorrccee  ll’’iinnttiimmee  ccoonnvviiccttiioonn  ddaannss  mmoonn  iinnccaappaacciittéé  àà  ffaaiirree..  
  

CCeettttee  vviissiioonn  ddééffoorrmmééee  eett  hhyyppeerrttrroopphhiiééee  qquuee  jjee  ppoossee  ssuurr  cceeuuxx  
qquuee  jj’’aaccccoommppaaggnnee,,  eett  ddoonntt  jjee  ffaacciilliittee  llee  ssuuccccèèss,,  vvaalliiddee  ddee  ffaaiitt  llee  
pprroocceessssuuss  ddee  ddéévvaalloorriissaattiioonn  ddee  mmooii  ddaannss  lleeqquueell  jjee  mm’’iinnssccrriiss..        

  
DDaannss  ««  llee  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»,,  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  

ddee  ll’’aauuttrree  eett  ddeess  aauuttrreess,,  ccoommmmee  rreeffuuss  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  ssooii,,  
ttrroouuvvee  ssoouuvveenntt  ssoonn  oorriiggiinnee  ddaannss  ll’’eennffaannccee  àà  ttrraavveerrss  uunnee  
tthhéémmaattiiqquuee  rrééccuurrrreennttee  dduu  ttyyppee  ««  dduu  mmaannqquuee  ddee  ssooii  aauu  ddééssiirr  ddee  
ll’’aauuttrree  »»  ..  
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SSaacchhaanntt  qquuee  ««  llee  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»  ssee  pprréécciissee  eett  ssee  

ddéécclliinnee  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunnee  tthhéémmaattiiqquuee  ddee  bbéénnééffiicceess  sseeccoonnddaaiirreess  eett  
dd’’eeffffeettss  ppeerrvveerrss  ttrrèèss  ddiivveerrss..  

  
��������  --  22..  22  ::  LLaa  cclliinniiqquuee  ::      

  
DD’’uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  cclliinniiqquuee  ««  llee  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»  

ssee  ddéécclliinnee  eett  ssee  pprréécciissee  aauuttoouurr  ddeess  tthhèèmmeess  ssuuiivvaannttss  ::  
  

¤¤  222211  ::  LLee  bbeessooiinn  ddee  ll’’aauuttrree  ««  ppoouurr  ffaaiirree  »»  aaffiinn  ddee  rreennffoorrcceerr,,  
eesstt--iill  pprréécciisseerr  ppaarr  llee  ssuujjeett  ssuurr  llee  mmooddee  ddee  llaa  rraattiioonnaalliissaattiioonn,,  
lleess  mmooddeess  ddee  ccooooppéérraattiioonn  mmaaiiss  eenn  ffaaiitt,,  ddaannss  llee  bbuutt  ddee  
mmuuttuuaalliisseerr  lleess  ssuuccccèèss  aaffiinn  dd’’éévviitteerr  qquuee  cceellaa  nnee  rréévvèèllee  aauu  
ggrraanndd  jjoouurr  ll’’éétteenndduuee  ddee  sseess  pprroopprreess  ppootteennttiiaalliittééss..  
  
¤¤  222222  ::  LLee  rriissqquuee,,  nnoonn  nnéégglliiggeeaabbllee,,  qquuee  llee  pprroojjeett  
pprrooffeessssiioonnnneell  nnee  rreennffoorrccee  llaa  ddyynnaammiiqquuee  dduu  ««  ssyynnddrroommee  ddee  
PPyyggmmaalliioonn  »»  eenn  ssee  ppeerrddaanntt  ssooii--mmêêmmee  ddaannss  uunnee  aaiiddee  
ppoollyymmoorrpphhee,,  ppaass  ttoouujjoouurrss  vvéérriittaabblleemmeenntt  mmeessuurrééee,,  àà  
ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt    eett  àà  ll’’ééppaannoouuiisssseemmeenntt  ddee  ll’’aauuttrree..  

  
PPoouurr  éécchhaappppeerr  àà  ccee  cceerrccllee  vviicciieeuuxx,,  iill  ccoonnvviieenntt  ddoonncc,,  ddee  
pprreennddrree  ddee  llaa  ddiissttaannccee  aaffffeeccttiivvee  ttoouutt  eenn  llee  ffaaiissaanntt,,  eett  ddee  ssee  
nnoouurrrriirr  ddee  cceettttee  ddéémmaarrcchhee  ppoouurr  ssee  rreettrroouuvveerr,,  ppoouurr  ccaappiittaalliisseerr  
uunnee  vvéérriittaabbllee  eexxppéérriieennccee  eett  ppoouurr  pprrooggrreesssseerr  ssaannss  uuttiilliisseerr  
ll’’aauuttrree..  
  
EEnn  rreemmaarrqquuaanntt  qquuee  llee  pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  ddiissttaannccee  ccoonnssiissttee  àà  ssee  
ssiittuueerr  eennttrree  ««  llaa  mmééccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  rrééeell  eett  llee  ddééddaallee  dduu  
ddééttaaiill  »»,,  vvooiirr  ddee  ll’’iinneesssseennttiieell,,  eett  àà  ssee  ttrroouuvveerr,,  aauu  bboonn  eennddrrooiitt,,  
eennttrree  ««  ll’’iinnddiifffféérreennccee  eett  ll’’iinnttiimmee  »»..  
  
FFaauuttee  ddee  cceellaa,,  nnoouuss  eennttrroonnss  ddaannss  uunnee  ddyynnaammiiqquuee  
ccoommppuullssiivvee  ddee  ««  ttoouujjoouurrss  pplluuss  ddee  llaa  mmêêmmee  cchhoossee  »»,,  àà  ssaavvooiirr  
eexxiisstteerr  àà  ttrraavveerrss  ll’’aauuttrree  eett  lleess  aauuttrreess,,  rreennffoorrccééee  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  
dd’’uunnee  vvéérriittaabbllee  iinnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn  ccoommppuullssiivvee..  
  
SSaacchhaanntt  qquu’’eenn  tteerrmmee  dd’’aaffffeeccttss,,  llee  rrèègglleemmeenntt  ppoossssiibbllee  ddee  
ll’’uunn,,  ««  LLee  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»  eenn  ppaasssseerraa  ppaarr  llaa  
mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aauuttrree,,  ««  LLee  rraappppoorrtt  àà  llaa  ddiissttaannccee  »»..    
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��������  --  22..  33  ::  LLeess  bbéénnééffiicceess  sseeccoonnddaaiirreess  ::  
  

EEnn  nnoottaanntt  qquuee  ccee  ««  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»  vvééhhiiccuullee  
ttoouujjoouurrss  uunn  vvéérriittaabbllee  ccoorrttèèggee  ddee  bbéénnééffiicceess  sseeccoonnddaaiirreess  pplluuss  oouu  
mmooiinnss  ddéétteerrmmiinnaannttss  qquuii  ll’’aauuttoorriisseenntt  àà  ppeerrdduurreerr  ::  
  

¤¤  223311  ::  LLee  pprreemmiieerr  bbéénnééffiiccee  sseeccoonnddaaiirree  rreeppoossee  ssuurr  llee  ffaaiitt  
qquu’’eenn  eexxiissttaanntt  àà  ttrraavveerrss  llaa  ddyynnaammiiqquuee  ddee  ll’’aauuttrree,,  jjee  lluuii  
aaddrreessssee  ccee  mmeessssaaggee,,  dd’’iinnccoonnsscciieenntt  àà  iinnccoonnsscciieenntt,,  ««  aaggiisssseezz,,  
ccaarr  ddaannss  cceett  aaggiirr,,  vvoouuss  ppaarrlleezz  ddee  mmooii  qquueellqquuee  ppaarrtt  ddaannss  
llee  cchhaammpp  dduu  nnoonn--ddiitt  ppuuiissqquuee  jjee  nnee  mmee  ttrroouuvvee  ppaass  eenn  
ccaappaacciittéé  ddee  llee  ffaaiirree  »»..     
  
EEnn  eeffffeett,,  llee  pprroocceessssuuss  ffoonnccttiioonnnnee  sseelloonn  llee  mmééccaanniissmmee  
rrééccuurrrreenntt  ssuuiivvaanntt  ::  
  
««  CCoommppttee  tteennuu  ddee  mmaa  ccrrooyyaannccee,,  jjee  nnee  ssuuiiss  ppaass  àà  llaa  
hhaauutteeuurr  ppoouurr  rrééaalliisseerr  mmeess  ssoouuhhaaiittss,,  ddoonncc  jj’’aaiiddee,,  vvooiirr  jjee  
pprreenndd  eenn  cchhaarrggee,,  vvooiirr  jj’’aauuttoorriissee  llee  ddééppaasssseemmeenntt  ddee  ssooii  
ddee  cceeuuxx  ddoonntt  jj’’eessttiimmee  qquu’’iillss  llee  ssoonntt  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  mmeess  
pprroopprreess  cceerrttiittuuddeess  eett  lleeuurr  rrééuussssiittee  ppaarrllee  ddee  mmooii  aauuxx  
aauuttrreess  »»..        

  
¤¤  223322  ::  LLee  sseeccoonndd  bbéénnééffiiccee  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  ddee  llaa  
pprroodduuccttiioonn  ccrrééaattiivvee  ddoonntt  jjee  mm’’eessttiimmee,,  ddee  ffaaiitt,,  rriiggoouurreeuusseemmeenntt  
iinnccaappaabbllee  ::  iinnccaappaacciittéé  ttoouujjoouurrss  ««  ssuurr  ddéétteerrmmiinnééee  »»  ppaarr  mmoonn  
iinnssaattiiaabbllee  bbeessooiinn  ddee  ««  rree--  ccoo  --nnaaiissssaannccee  »»..    

  
SSaacchhaanntt  qquuee  llee  vvéérriittaabbllee  pprroobbllèèmmee  rrééssiiddee  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquuee  jjee  
ssuuiiss  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ccrrééaattiiff  eett,,  ddoonncc  ppoouurr  nniieerr  ccee  ppootteennttiieell  
ccrrééaattiiff,,  jjee  mmeett  cceettttee  ccrrééaattiivviittéé  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aauuttrreess,,  ccee  
qquuii  mmee  ppeerrmmeett  ddee  nnee  ppaass  êêttrree  rreejjeettéé,,  eett  nnee  ppaass  êêttrree  rreejjeettéé,,  
mm’’aauuttoorriissee  aaiinnssii  uunnee  cceerrttaaiinnee  ««  rree--  ccoo  --  nnaaiissssaannccee  »»  !!!!!!  
  
¤¤  223333  ::  LLee  ttrrooiissiièèmmee  bbéénnééffiiccee  sseeccoonnddaaiirree  rreeppoossee  ssuurr  llaa  
pprrooppeennssiioonn  àà  ssee  mmeettttrree  ddaannss  ddeess  ssiittuuaattiioonnss  ppoouurr  llee  mmooiinnss  
iinnhhaabbiittuueelllleess,,  vvooiirr  ppaarrffooiiss  aannoommiiqquueess,,  ppoouurr  eexxiisstteerr  mmaallggrréé  
ttoouutt  aaiilllleeuurrss..  
  
AA  ppaarrttiirr  ddee  ccee  ttyyppee  ddee  ssiittuuaattiioonnss  ddééccaallééeess  ddaannss  lleessqquueelllleess  jjee  
mm’’iinnssttaallllee  jjee  mm’’aacccceeppttee  eennffiinn,,  ttaanntt  ssooiitt  ppeeuu,,  ccaarr  iill  mmee  ddeevviieenntt  
««  uunn  --ppoossssiibbllee  »»  ddee  mmee  ccoommppaarreerr  àà  ll’’aauuttrree  eett  aauuxx  aauuttrreess..  
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SSaacchhaanntt  qquuee  llee  pprroobbllèèmmee  rrééssiiddee  aauussssii  ddaannss  llee  ffaaiitt  qquuee  cceett  
aannttiiccoonnffoorrmmiissmmee,,  pplluuss  oouu  mmooiinnss  ppoonnccttuueell,,  ppoouurr  eexxiisstteerr  ««  rree--
pprréésseennttee  »»  uunnee  aauuttrree  mmaanniièèrree  ddee  ssee  mmeettttrree  iinneexxoorraabblleemmeenntt    
eenn  ddaannggeerr..  
  
EEnn  eeffffeett,,  ««  ppoouurr  tteenntteerr,,  mmaallggrréé  ttoouutt  dd’’eexxiisstteerr  pplleeiinneemmeenntt,,  
jjee  mmee  ddoonnnnee  àà  vvooiirr  ddaannss  ddeess  eennddrrooiittss  oouu  ddaannss  ddeess  
ssiittuuaattiioonnss  qquuii  ppaarr  lleeuurrss  ddiifffféérreenncceess  àà  llaa  nnoorrmmee  mmee  
ppooiinntteenntt  dduu  ddooiiggtt,,  mm’’eexxppoosseenntt  eett  ppaarr  llàà  mmêêmmee  mmee  
mmeetttteenntt  eenn  ddaannggeerr  »»  ……  cchheerrcchheerr  ll’’eerrrreeuurr  ……..oouu  pplluuss  
eexxaacctteemmeenntt  llee  ppaarraaddooxxee  ppuuiissqquuee  ««  jjee  nnee  ccoouurrrraaii  ppaass  pplluuss  
ddee  rriissqquueess  àà  mm’’aacccceepptteerr  eett  àà  êêttrree  mmooii--mmêêmmee  »»..  

  
¤¤  223344  ::  LLee  qquuaattrriièèmmee  bbéénnééffiiccee  sseeccoonnddaaiirree  ss’’aarrttiiccuullee  aauuttoouurr  
dd’’uunnee  ssiinnccéérriittéé  ffoorrtteemmeenntt  vvaalloorriissééee,,  ddoonntt  iill  ccoonnvviieenntt  ddee  
rreemmaarrqquueerr  qquu’’eellllee  ddeevviieenntt,,  àà  ccee  nniivveeaauu,,  uunnee  cceerrttaaiinnee  ffoorrmmee  
ddee  vviiooll  ddee  ll’’aauuttrree  eett  ddeess  aauuttrreess..  

  
CCaarr,,  êêttrree  ssiinnccèèrree,,  ddee  ffaaççoonn  ccoommppuullssiivvee,,  oobbsseessssiioonnnneellllee,,    
rreevviieenntt  aauussssii  àà  eennttrreerr  cchheezz  ll’’aauuttrree  ppaarr  eeffffrraaccttiioonn,,  aauu  ccœœuurr  
mmêêmmee  ddee  ssoonn  rroommaann  ffaammiilliiaall,,  ppoouurr  llee  ccoonnvvooqquueerr,,  ssaannss  aauuccuunn  
mméénnaaggeemmeenntt,,  aauuxx  ddeeuuxx  nniivveeaauuxx  aattttiittuuddiinnaall  eett  
ccoommppoorrtteemmeennttaall..  

  
DDee  pplluuss,,  lloorrssqquuee  nnoouuss  vviivvoonnss  sseeuulleemmeenntt  àà  ttrraavveerrss  
ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  ll’’aauuttrree,,  uunnee  ddeess  sseeuulleess  mmaanniièèrreess  ddee  
lluuii  ssiiggnniiffiieerr  nnoottrree  pprréésseennccee,,  ccoonnssiissttee  àà  lluuii  eenn  ddoonnnneerr  àà  vvooiirr  llaa  
ddaannggeerroossiittéé  ppootteennttiieellllee  eett  llaa  ssiinnccéérriittéé  ««  rree--pprréésseennttee  »»  llaa  vvooiiee  
rrooyyaallee  ddee  cceettttee  ssiiggnniiffiiccaattiioonn..        
  
CCeettttee  ssiinnccéérriittéé,,  bbrruuttee  dd’’eexxpprreessssiioonn,,  ddeevviieenntt  aaiinnssii  uunn  rraappppeell  àà  
ll’’oorrddrree  dduu  ttyyppee  ««  jj’’eexxiissttee  àà  ttrraavveerrss  ttooii,,  llaa  pprreeuuvvee  cc’’eesstt  qquuee  
jjee  mmee  ttrroouuvvee  eenn  ccaappaacciittéé  ddee  ttee  mmeettttrree  eenn  ddaannggeerr  eenn  ttee  
ddiissaanntt  tteess  qquuaattrree  vvéérriittééss  ppuuiissqquuee  ttuu  eess  aauussssii  uunn  ppeeuu  
mmooii  »»..    
  
SSaacchhaanntt  qquuee  cceettttee  ffaaççoonn  dd’’eexxiisstteerr  àà  ttrraavveerrss  llaa  mmiissee  eenn  
éévviiddeennccee  ddee  llaa  ffrraaggiilliittéé  ddee  ll’’aauuttrree  mmee  ccoonnffrroonnttee  
iinneexxoorraabblleemmeenntt  àà  mmaa  pprroopprree  ffrraaggiilliittéé..      
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¤¤  223355  ::  LLee  cciinnqquuiièèmmee  bbéénnééffiiccee  sseeccoonnddaaiirree  ss’’eexxpprriimmee  ppaarr  
llee  ffaaiitt  qquuee  nn’’eexxiissttaanntt  ppaass  vvéérriittaabblleemmeenntt,,  ccoommppttee  tteennuu  ddee  mmeess  
pprroopprreess  ccrrooyyaanncceess,,  iill  ccoonnvviieenntt  qquuee  jjee  rrééfflléécchhiissssee  ppoouurr  ppaarrlleerr  
ddee  mmooii  eett  qquuee  cceettttee  ««  rréé--fflleexxiioonn  »»  nnee  ppeeuutt  ssee  ffaaiirree  qquu’’àà  
ttrraavveerrss  dd’’aauuttrreess  cchhaammppss  ddiissccuurrssiiffss  tthhééoorriiqquueess..  
  
EEnn  eeffffeett,,  àà  ccee  nniivveeaauu  llàà,,  mmaa  ««  rréé--fflleexxiioonn  »»  ss’’éérriiggee  eenn  
mmééccaanniissmmee  ddee  pprrootteeccttiioonn,,  ccaarr  nnoouuss  ddeevveennoonnss  ééttrraannggeerr  àà  nnooss  
pprroobbllèèmmeess  eenn  lleess  ccoonnvvooqquuaanntt  ddaannss  uunn  aauuttrree  cchhaammpp  
ddiissccuurrssiiff  llaannggaaggiieerr,,  ddaannss  uunn  aauuttrree  rrééfféérreennttiieell  tthhééoorriiqquuee  
eett,,  eenn  nnoouuss  ééllooiiggnnaanntt  dduu  rrééeell,,  eellllee  nnoouuss  éévviittee  aaiinnssii  
nnaattuurreelllleemmeenntt  llee  ppaassssaaggee  àà  ll’’aaccttee..  
  
¤¤  223366  ::  LLee  ssiixxiièèmmee  bbéénnééffiiccee  sseeccoonnddaaiirree  ss’’éérriiggee  ccoommmmee  
uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ggeessttiioonn  ddee  ll’’aannggooiissssee  ddee  mmoorrtt  ddaannss  
llee  mmeessuurree  ooùù,,  nn’’eexxiissttaanntt  ppaass,,  jjee  nnee  mm’’eexxppoossee  ppaass  mmooii--mmêêmmee  
ppuuiissqquuee  jjee  nn’’eexxiissttee,,  eenn  ffaaiitt,,  qquu’’eenn  ssuurrvviivvaanntt  àà  ttrraavveerrss  
ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  ll’’aauuttrree  eett  lleess  aauuttrreess..  

  
��������  --  22..  44  ::  LLeess  eeffffeettss  ««  ppèèrree--vveerrss  »»  ::  
  

BBiieenn  ssûûrr,,  cceess  ddiivveerrss  bbéénnééffiicceess  sseeccoonnddaaiirreess  ggéénnèèrreenntt  
mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  dd’’eeffffeettss  ppeerrvveerrss  ddoonntt  nnoouuss  
ppoouuvvoonnss  rreelleevveerr  iiccii  lleess  pplluuss  ssiiggnniiffiiccaattiiffss,,  àà  ssaavvooiirr  ::  

  
¤¤  224411  ::  LLee  pprreemmiieerr  ffaaiitt  rrééfféérreennccee  cceerrttaaiinneess  ddéémmaarrcchheess  ddee  
««  ccooaacchhiinngg  »»  qquuii  ssee  ppoossiittiioonnnneenntt  ccoommmmee  uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  
nnaattuurreellllee  dd’’iinnssttiittuuttiioonnnnaalliissaattiioonn  eett  ddee  rreennffoorrcceemmeenntt  ddee  cceettttee  
ccoommppuullssiioonn  ddee  rrééppééttiittiioonn  aalliiéénnaannttee,,  sseelloonn  llee  pprroocceessssuuss  dduu  
««  ssyynnddrroommee  ddee  llaa  ssppiirraallee  ppeessssiimmiissttee  »»  ssuuiivvaanntt  ::     

  

••  JJee  tt’’aaiiddee  àà  ttee  ddééppaasssseerr,,  

••  ppoouurr  tt’’aaiiddeerr  eeffffiiccaacceemmeenntt,,  jjee  ttee  ddoonnnnee  àà  vvooiirr  uunn  aauuttrree  
tteerrrriittooiirree,,  vvooiirr  dd’’aauuttrreess  tteerrrriittooiirreess..  

••  MMaaiiss,,  bbiieenn  ssûûrr,,  uunnee  ffooiiss  ttoonn  oobbjjeeccttiiff  aatttteeiinntt,,  nnoouuss  nnee  
sseerroonnss  pplluuss,,  ddee  ffaaiitt,,  ssuurr  llee  mmêêmmee  tteerrrriittooiirree,,  

••  DDoonncc  nnoottrree  rreellaattiioonn  vvaa  cceesssseerr  ppaarr  oobblliiggaattiioonn  eett  ddee  
mmaanniièèrree  ddoouulloouurreeuussee,,  

••  AAiinnssii,,  jjee  mmee  ««  ccaassttrree  »»  ddee  ttoouutteess  lleess  ggrraattiiffiiccaattiioonnss  eett  
ddee  ttoouuss  lleess  bbéénnééffiicceess  sseeccoonnddaaiirreess  aafffféérreennttss  ppoossssiibblleess..  

••  PPuuiiss  ffaaccee  aauu  vviiddee  aaffffeeccttiiff,,  jjee  cchheerrcchhee  ddéésseessppéérréémmeenntt  
uunn  ««  AAuuttrree  »»  ppoouurr  eexxiisstteerr,,  
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••  QQuuee  jjee  ttrroouuvvee,,  ppuuiissqquuee  jjee  ssuuiiss  ccooaacchh,,  

••  EEtt,,  qquuee  jjee  vvaaiiss  aaiiddeerr  àà  ssee  ddééppaasssseerr  ……eettcc..  
  
¤¤  224422  ::  LLee  sseeccoonndd,,  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  iinnttiittuulléé  ««  LLee  SSyynnddrroommee  
dduu  TTrroouu  NNooiirr  »»,,    pprrooccèèddee  sseelloonn  llee  mmééccaanniissmmee  ssuuiivvaanntt  ::  
  

••  JJee  rreeggaarrddee,,  eenn  qquuêêttee  ddee  sseennss,,  aauu  ddeellàà  dduu  ttrroouu  nnooiirr  ddee  
mmaa  pprroopprree  eexxiisstteennccee,,  

••  EEtt,,  jj’’éénnoonnccee  àà  ll’’aauuttrree  ccee  qquuii  ssee  ddoonnnnee  àà  vvooiirr  eenn  tteerrmmee  
ddee  sseennss,,  

••  PPuuiiss,,  jj’’aauuttoorriissee  eett  jjee  ffaacciilliittee  llee  ppaassssaaggee  iinniittiiaattiiqquuee  aaffiinn  
qquu’’iill  ddoonnnnee  sseennss  àà  ssaa  pprroopprree  ddyynnaammiiqquuee,,  

••  AAlloorrss,,  jjee  ssuuiiss  ddee  nnoouuvveeaauu  sseeuull,,  iinneexxiissttaanntt  ccaarr  iill  nnee  mmee  
rreessttee  qquuee  ll’’iinnssoouutteennaabbllee  vviiddee  eett,,  àà  nnoouuvveeaauu,,  llee  ttrroouu  nnooiirr  eenn  
ppeerrssppeeccttiivvee  qquu’’iill  mmee  rreessttee  àà  iinntteerrrrooggeerr..  
  
¤¤  224433  ::  LLee  ttrrooiissiièèmmee  eeffffeett  ppeerrvveerrss  ooppèèrree  uunn  rreettoouurr  àà  llaa  
««  ccaassttrraattiioonn  »»  eett  rreennffoorrccee  ccee  ttyyppee  dd’’aannggooiissssee,,  sseelloonn  uunnee  
mmooddaalliittéé  ttrrèèss  ppaarraaddooxxaallee,,  dduu  ttyyppee  ::  
  

••    MMaallggrréé  mmoonn  nnééggaattiivviissmmee  ssyyssttéémmaattiiqquuee,,  vvooiirr  mmoonn  
nniihhiilliissmmee  eennddéémmiiqquuee,,  mmaallggrréé  ccee  qquuee  jj’’eessttiimmee  êêttrree  eett  mmaallggrréé  
ccee  qquuee  jjee  ffaaiiss,,  mmoonn  eennvviirroonnnneemmeenntt  aaffffeeccttiiff  nnee  mm’’iissoollee  ppaass,,  
bbiieenn  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  

••    DDoonncc,,  ppoouurr  qquuee  jjuussttiiccee  ssooiitt  ffaaiittee  eett  ppoouurr  mmee  ppuunniirr,,  jjee  
mm’’iissoollee,,  

••    EEtt,,  ppoouurr  mm’’iissoolleerr  iirrrréémmééddiiaabblleemmeenntt,,  jjee  ppaarrss,,  eenn  
ggéénnéérraall  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  bbrruuttaallee,,  iinnccoonnggrruuee,,  ssoouuvveenntt  
iinneexxpplliiccaabbllee,,  

••    DDee  cceettttee  ffaaççoonn,,  jjee  ppuunniiss  lleess  aauuttrreess  ddee  rreeffuusseerr  ddee  mmee  
ppuunniirr,,  

••    AAiinnssii,,  jjee  ssoouuffffrree  ddee  cceettttee  ddiissttaanncciiaattiioonn  qquuee  jjee  
mm’’iimmppoossee,,  mmaaiiss  jj’’eenn  jjoouuiiss  aauussssii  ccaarr  eellllee  mmee  ddoonnnnee  àà  vvooiirr,,  àà  
nnoouuvveeaauu,,  ll’’eennddrrooiitt  ooùù  jj’’eessttiimmee  ddeevvooiirr  êêttrree..  
  
¤¤  224444  ::  LLee  qquuaattrriièèmmee  eeffffeett  ppeerrvveerrss  ccoonnvvooqquuee  ddaannss  llaa  
rrééuussssiittee,,  lloorrssqquu’’eellllee  eexxiissttee,,  ««  llee  ssyynnddrroommee  ddee  ll’’iimmppoosstteeuurr  »»..  
  
CCeelluuii--ccii  ssee  ddoonnnnee  àà  vvooiirr  ccoommmmee  uunnee  ffaaççoonn  ddee  ddéémmoonnttrreerr  
uunnee  mmééddiiooccrriittéé  qquuii  ssee  ttrroouuvvee,,  ddee  ffaaiitt,,  iinneexxiissttaannttee..  
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CCeettttee  ppsseeuuddoo  mmééddiiooccrriittéé  ss’’eexxppoossee  ssoouuvveenntt  aavveecc  ddeess  
aasssseerrttiioonnss  dduu  ggeennrree  ««  jj’’aaii  rrééuussssii,,  mmaaiiss  jj’’aaii  bbéénnééffiicciiéé  dd’’uunnee  
cchhaannccee  iinnccrrooyyaabbllee  »»,,  aasssseerrttiioonnss  qquuii  rreennvvooiieenntt  àà  uunn  ««  nnoonn--
ddiitt  »»  dduu  ttyyppee  ««  iill  eesstt  tteemmppss,,  ppoouurr  vvoouuss,,  ddee  pprreennddrree  
ccoonnsscciieennccee  dduu  ffaaiitt  qquuee  jjee  nnee  ssuuiiss  ppaass  cceelluuii  qquuee  vvoouuss  
ccrrooyyeezz  !!  !!  »»..  
  
¤¤  224455  ::  LLee  cciinnqquuiièèmmee  eeffffeett  ppeerrvveerrss  tteennddss  àà  ppoossiittiioonnnneerr  llee  
ssuujjeett  ddaannss  ll’’iilllluussiioonn,,  eett  ssii  llee  rrêêvvee  aannttiicciippee  llee  rrééeell,,  ll’’iilllluussiioonn,,  
ddaannss  llee  cchhaammppss  dduu  pphhaannttaassmmee,,  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  aaccttuuaalliissééee  
ssaauuff  aauu  rriissqquuee  ddee  ss’’yy  ppeerrddrree  eenn  tteerrmmee  dd’’ééqquuiilliibbrree  mmeennttaall..      
  
¤¤  224466  ::  LLee  ssiixxiièèmmee  eeffffeett  ppeerrvveerrss  aaggiitt  ccoommmmee  ddééttoouurrnneemmeenntt  
ddee  llaa  ssuubblliimmaattiioonn  oouu,,  pplluuss  eexxaacctteemmeenntt,,  ccoommmmee  ssuubblliimmaattiioonn  
ddééttoouurrnnééee,,  aavveecc  ll’’aauuttrree  oouu  lleess  aauuttrreess  ccoommmmee  uullttiimmee  
ddeessttiinnaattiioonn..        

  
��������  --  22..  55  ::  LLee  rraappppoorrtt  aauu  tteemmppss  ::  

  
LLee  rraappppoorrtt  aauu  tteemmppss,,  ssuurrddéétteerrmmiinnee  ««  LLee  ssyynnddrroommee  ddee  

PPyyggmmaalliioonn  »»  eett  nnuuiitt  aaiinnssii  àà  ccee  qquuee  nnoouuss  nnoommmmoonnss  àà  llaa  
««  vveerrttiiccaalliissaattiioonn  dduu  pprréésseenntt  »»  eenn  ddoonnnnaanntt  aauu  ssuujjeett  uunn  sseennttiimmeenntt  
dd’’iinnaaddaappttaattiioonn  dduu  pprréésseenntt,,  ddee  vvéérriittaabbllee  nnoossttaallggiiee  dduu  ppaasssséé  eett  //  oouu  
dd’’uunnee  ppeeuurr,,  ppaarrffooiiss  iinnccoonnttrrôôllaabbllee,,  ddee  ll’’aavveenniirr..  

  
FFaauuttee  dd’’uunnee  vvéérriittaabbllee  ggeessttiioonn  ddaannss  llee  tteemmppss,,  aauu  mmoommeenntt  

vvoouulluu,,  llee  ddeeuuiill  ddeess  aaffffeeccttss  ssee  ffaaiitt  ddaannss  ll’’eessppaaccee  àà  ttrraavveerrss  llee  
««  tthhèèmmee  dduu  ddééppaarrtt  »»  ccoommmmee  rriittee  iinniittiiaattiiqquuee  ddee  ll’’aapppprreennttiissssaaggee  ddee  
llaa  mmoorrtt,,  ddoonncc  dd’’uunn  iinnssttaanntt  ooùù  nnoouuss  nnee  ssaavvoonnss  ppaass  ssuurr  qquuooii  oouu  ssuurr  
qquuii  nnoottrree  vviiee  ddéébboouucchhee..  

  
DDee  pplluuss,,  cceettttee  ggeessttiioonn  ccuurriieeuussee  dduu  tteemmppss  ddeemmaannddee  ddee  

mmaarrqquueerr  cceelluuii--ccii  àà  ttrraavveerrss  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ss’’iimmppoosseerr  ddeess  
ccoonnttrraaiinntteess,,  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ddééllaaiiss,,  eett  dd’’eenn  ppaasssseerr  ppaarr  cceess  
ccoonnttrraaiinntteess  ccoommmmee  pprriixx  àà  ppaayyeerr  ddee  ttoouutt  nniivveeaauu  ddee  ppllaaiissiirr  eett  //  oouu  ddee  
rrééaalliissaattiioonn..  

  
��������  --  22..  66  ::  LLee  rraappppoorrtt  àà  llaa  ddiissttaannccee  aaffffeeccttiivvee  ::  
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SSaannss  eeffffeeccttuuéé  ppoouurr  cceellaa,,  uunn  ddééttoouurrss  ppaarr  llaa  pprrooxxéémmiiqquuee,,  iill  
ccoonnvviieenntt  ddee  ttrroouuvveerr,,  ddaannss  ccee  mmooddee  dd’’aapppprroocchhee  ddee  ll’’aauuttrree,,  llaa  
ddiissttaannccee  rreellaattiioonnnneellllee  eett  aaffffeeccttiivvee  qquuii  ccoonnvviieenntt,,  ssaacchhaanntt  qquu’’eenn  
tteerrmmee  dd’’aaffffeeccttss,,  nnoouuss  ll’’aavvoonnss  ddééjjàà  éévvooqquuéé,,  llee  rrèègglleemmeenntt  ppoossssiibbllee  
ddee  ll’’uunn  ««  llee  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»  eenn  ppaasssseerraa  ppaarr  llaa  mmiissee  
eenn  œœuuvvrree  ddee  ll’’aauuttrree,,  àà  ssaavvooiirr,,  ««  llee  rraappppoorrtt  àà  llaa  bboonnnnee  
ddiissttaannccee  »»..  

  

��  ––  33  ::  LLAA  DDIIMMEENNSSIIOONN  FFAAMMIILLIIAALLEE  ::  
  

CC’’eesstt  ssûûrreemmeenntt  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’ééttrraannggee  ééccrriittuurree  dduu  rroommaann  
ffaammiilliiaall  qquuee  ««  llee  ssyynnddrroommee  ddee  PPyyggmmaalliioonn  »»  ttrroouuvvee  ssoonn  mmooddee  
dd’’eexxpprreessssiioonn  llee  pplluuss  ccoouurraanntt..  

  
EEnn  eeffffeett,,  eett  cceellaa  nnee  ssaauurraaiitt  lleeuurrss  êêttrree  rreepprroocchhééss,,    lleess  ppaarreennttss  

ttrroouuvveenntt  ssoouuvveenntt  uunnee  ggrraannddee  ppaarrttiiee  ddee  lleeuurr  nniivveeaauu  ddee  rrééaalliissaattiioonn  
ddaannss  llaa  rrééuussssiittee  ddee  lleeuurrss  eennffaannttss..  

  
MMaaiiss  ppaarrffooiiss,,  cceess  ddeerrnniieerrss  ssee  ttrroouuvveenntt  vviiccttiimmeess  dd’’iinnjjoonnccttiioonnss  

ppaarraaddooxxaalleess  oobbsseessssiioonnnneelllleess  dduu  ttyyppee  ««  ssooiiss  cceelluuii  qquuee  jjee  nn’’aaii  
jjaammaaiiss  ééttéé  eenn  ccaappaacciittéé  dd’’êêttrree  »»  eett  aaiinnssii  ttaa  rrééuussssiittee,,  qquuii  ddooiitt  
rrééppoonnddrree  àà  mmaa  ddeemmaannddee,,  rraarreemmeenntt  eexxpprriimmééee  ddee  mmaanniièèrree  
mmaanniiffeessttee,,  mmee  ffeerraa  oouubblliieerr  mmeess  pprroopprreess  éécchheeccss.. 

  

��������  ––  44  ::  LLAA  DDIIMMEENNSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE  ::  
  

DDaannss  llaa  vviiee  ssoocciiaallee,,  eett  pplluuss  ssppéécciiffiiqquueemmeenntt  ddaannss  lleess  
eennvviirroonnnneemmeennttss  ssccoollaaiirreess  eett  pprrooffeessssiioonnnneellss,,  ««  llee  ssyynnddrroommee  ddee  
PPyyggmmaalliioonn  »»  ssee  ddéécclliinnee,,  ddee  mmaanniièèrree  nnii  iinnnnoocceennttee,,  nnii  aannooddiinnee,,  
ddaannss  cceerrttaaiinnss  pprroocceessssuuss  dd’’oorriieennttaattiioonn,,  dd’’éévvoolluuttiioonn  ddeess  
ccoommppéétteenncceess,,  de tutorat, de direction de conscience …etc. mmaaiiss  
aauussssii  ddee  ««  ccooaacchhiinngg  »»  lloorrssqquuee  lleess  ««  ccooaacchhss  »»  eenn  qquueessttiioonn  nn’’oonntt  
ppaass  eeffffeeccttuuéé  ssuurr  eeuuxx  ,,  llee  ttrraavvaaiill  rrééfflleexxiiff  nnéécceessssaaiirreess  eett  ssuuffffiissaannttss..  

  
SSaacchhaanntt  qquuee  cceess  mmooddeess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt,,  ppaarrffooiiss  

ppaatthhoollooggiiqquueess,,  rreennvvooiieenntt  àà  uunn  qquueessttiioonnnneenntt  ddoonntt  nnoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  
ffaaiirree  ll’’ééccoonnoommiiee,,  àà  ssaavvooiirr  ::  ««  PPoouurrqquuooii  ffaauutt--iill  qquuee  lleess  aauuttrreess,,  
ddéétteenntteeuurrss  ddee  ppoouuvvooiirr  ppaarrffooiiss  ccoonntteessttaabblleess,,  qquuee  lleess  ssoocciioo  ––  
oorrggaanniissaattiioonnss,,  qquueellqquuee  ssooiitt  lleeuurr  nnaattuurree,,  ss’’ooccccuuppeenntt  dduu  ddééssiirr  
ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddeess  aacctteeuurrss  ssoocciiaauuxx  ??»»..  
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��������  ––  55  ::  LLAA  DDIIMMEENNSSIIOONN  SSOOCCIIEETTAALLEE  ::  
  

EEnn  tteerrmmee  ddee  sseennss  eett  aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ssoocciiééttaallee,,  
cceettttee  nnoottiioonn  ssee  ddéécclliinnee  aauuttoouurr  ddee  tteerrmmeess  ttrrèèss  ddiivveerrss  ccoommmmee  llee  
mmééccéénnaatt,,  llee  ssppoonnssoorriinngg,,  aauussssii,,  mmaaiiss  àà  ttrraavveerrss  ccee  qquuii  ssee  ttrroouuvvee  
ppaarrffooiiss  llééggiifféérréé  ddee  mmaanniièèrree  oouuttrraanncciièèrree  eett  ddaannss  lleeqquueell  ssee  ddoonnnnee  àà  
vvooiirr  llaa  nnoottiioonn  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee,,  ddee  ssuurrpprrootteeccttiioonn,,  ddee  
ddéérreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn,,  ddee  rreellaattiioonn  oobbjjeeccttaallee  ssoocciiééttaallee  ddaannss  ttoouuttee  
ll’’aacccceeppttiioonn  dduu  tteerrmmee..  

  

��������  ––  66  ::  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  RREEFFLLEEXXIIVVEE::  
  

CCee  mmooddee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ««  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  ll’’aauuttrree  
ccoommmmee  rreeffuuss  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddee  ssooii  »»  ppoossee  uunnee  qquueessttiioonn  ddoonntt  nnoouuss  
nnee  ppoouuvvoonnss  ppaass  ffaaiirree  ll’’ééccoonnoommiiee  ddee  llaa  rrééppoonnssee,,  eenn  tteerrmmee  ddiiddaaccttiiqquuee,,  ddaannss  
ll’’eexxeerrcciiccee  uullttéérriieeuurr  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ««  ccooaacchh  »»..  

  
SSaacchhaanntt,,  qquu’’oouuttrree  ll’’iinnddiissppeennssaabbllee  ttrraavvaaiill  ssuurr  ssooii,,  iill  nnoouuss  vvaa  ddoonncc  

ffaallllooiirr,,  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ddéémmaarrcchhee,,  ddee  nnaattuurree  ccoonnssttrruuccttiivviissttee,,  eett  ddaannss  llee  ccaaddrree  
dd’’uunnee  ccaarrttee  dd’’éévvoolluuttiioonn  oouu  ddee  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ::  
  

¤¤  66  ––  AA  ::  TTrroouuvveerr  llee  mmooyyeenn  ddee  nnee  ppaass  ss’’iimmmmiisscceerr  ddaannss  llee  rroommaann  
ffaammiilliiaall  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuee  nnoouuss  aaccccoommppaaggnnoonnss,,  mmaaiiss  ddee  ssee  sseerrvviirr  
ddee  ««  lleeuurrss  ppeettiitteess  hhiissttooiirreess  »»  ppoouurr  lleess  aaiiddeerr  àà  lleess  iiddeennttiiffiieerr,,  vvooiirr  ddaannss  
cceerrttaaiinneess  ppaatthhoollooggiieess,,  àà  ccoonnssttrruuiirree  llee  sseennss  ddee  lleeuurr  rroommaann  ffaammiilliiaall..  
  
¤¤  66  ––  BB  ::    SS’’aapppprreennddrree  àà  êêttrree  ééggooïïssttee  ssaacchhaanntt  qquuee  ll’’ééggooïïssttee,,  cc’’eesstt  
qquueellqquu’’uunn  qquuii  nnee  ppeennssee  ppaass  àà  mmooii  ,,  ccee  qquuii  sseemmbbllee  nnoorrmmaall  ppuuiissqquuee  
cc’’eesstt  bbiieenn  àà  mmooii  ddee  ppeennsseerr  àà  mmooii  eett  qquuee  ll’’ééqquuiilliibbrree  eenn  ppaassssee  ppaarr  uunn  
ssaavvaanntt  ddoossaaggee  ««  dd’’ééggooïïssmmee  eett  dd’’aallttrruuiissmmee  »»..  

  
¤¤  66  ––  CC  ::  RReettrroouuvveerr  lleess  ddiissttaanncceess  qquuii  ccoonnvviieennnneenntt  eennttrree  ««  llaa  
mmééccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  rrééeell  eett  llee  ddééddaallee  dduu  ddééttaaiill  »»,,  eennttrree  
««  ll’’iinnddiifffféérreennccee  ddee  ll’’aauuttrree  eett  ll’’iinnttiimmee  ddee  ssooii  »»..  
  
¤¤  66  ––  DD  ::  SS’’aauuttoorriisseerr  àà  nn’’aaiiddeerr  rréégguulliièèrreemmeenntt,,  ppeennddaanntt  uunn  tteemmppss  
ssuuffffiissaanntt,,  qquu’’uunnee  sseeuullee  ppeerrssoonnnnee  ::  SSOOII,,  ccee  qquuii  ppoossee  ppeeuutt--êêttrree  llee  
pprroobbllèèmmee  ddee  llaa  ppeerrmmaanneennccee  dd’’uunnee  aaccttiivviittéé  ddee  ««  ccooaacchhiinngg  »»  ddoonntt  iill  
rreessttee  àà  rréégglleerr  llaa  mmeessuurree  ddee  ll’’aassppeecctt  tthhéérraappeeuuttiiqquuee..  
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SSaannss  oouubblliieerr  qquuee  nnoouuss  nnoouuss  ttrroouuvvoonnss,,  eenn  ffaaiitt,,  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt  aauu  ccœœuurr  
ddee  ««  ll’’hhiissttooiirree  dd’’uunnee  ppootteennttiiaalliittéé  eenn  ddeevveenniirr,,  ddoonntt  iill  rreessttee  àà  iiddeennttiiffiieerr  llee  
ppéérriimmèèttrree  eett  ooppttiimmiisseerr  ll’’eexxpprreessssiioonn  »»  ccaarr  ««  ccee  qquu  ‘‘uunn  hhoommmmee  ppeeuutt  ddeevveenniirr,,  
iill  ddooiitt  llee  ddeevveenniirr  !!  !!  !!  »»..      

  
  EEtt  qquuee,,  ppoouurr  cceellaa,,  àà  ttrraavveerrss  ddeess  ddéémmaarrcchheess  ddiivveerrsseess,,  yy  ccoommpprriiss  ccoommmmee  

llee  ««  ccooaacchhiinngg  »»  qquuii  nnee  ss’’aavvoouuee  qquuee  rraarreemmeenntt  ccoommmmee  ddiimmeennssiioonn  tthhéérraappeeuuttiiqquuee,,  iill  
ccoonnvviieenntt  ddee  cceerrnneerr  ll’’iinnccoonnsscciieenntt  ccaarr  lloorrssqquuee  ««  ll’’uunn  --  ccoonnsscciieenntt  »»  ssee  ttrroouuvvee  
cceerrnnéé  ddee  ttoouutteess  ppaarrttss,,  iill  nnee  ppeeuutt  qquuee  ssee  rreennddrree,,  rreennddrree  ddeess  ccoommpptteess,,  ddoonncc  ssee  
rreennddrree  àà  ll’’éévviiddeennccee  ddee  ssaa  pprroopprree  ««  uunn  ––  ppuuiitt  --  sseennss  àà  nnoouuss  eemmppêêcchheerr  dd’’êêttrree  »»..  

  
SSaacchhaanntt  qquu’’iill  rreessttee,,  eenn  ccoonncclluussiioonn,,  llaa  ccaappaacciittéé  iimmppoorrttaannttee  àà  ppaasssseerr  dduu  

ddiirree  àà  ll’’aaggiirr,,  eett  àà  pprreennddrree,,  ddee  mmaanniièèrree  ppaass  ttoouujjoouurrss  ccoommppllaaiissaannttee,,  sseess  pprroobbllèèmmeess  
àà  bbrraass  llee  ccoorrppss  ……..  PPaarrffooiiss  aauu  rriissqquuee  aannxxiiooggèènnee  éévveennttuueell  ddee  ss’’yy  ppeerrddrree  ccoorrppss  eett  
ââmmeess..  

  


