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Introducere

• Association for Psychological Science consideră
comportamenul uman ca fiind unul dintre cei mai
importanți factori care contribuie la severitatea
efectelor pandemiei. Cum? Simplu:

• - prin comportamente care favorizează răspândirea
bolii (de exemplu, prin nerespectarea regulilor cu
privire la igienă, auto-izolare, carantină etc.)

• - prin comportamente care cresc impactul psihologic al
pandemiei, care pot provoca stările de anxietate,
atacuri de panică, experimentarea tristeții până la
depresie etc.

(de exemplu, atenția excesivă acordată știrilor cu
conținut negativ, inițierea și menținerea discuțiilor cu
privire la pandemie etc.).



Reziliența sau arta de a trăi 
frumos
• În acest context traumatic, putem observa

și persoane care reușesc să rămână calme,
care dețin controlul asupra emoțiilor
negative și merg mai departe.

• Aceste persoane manifestă reziliență, adică
au capacitatea de a depăși situația
traumatică provocată de pandemie și de
a-și menține sănătatea psihică.

• Ce secret au ele?



Capacitatea de a trece peste...

• Există numeroase definiții ale rezilienței, însă
aspectul central constă tocmai în această capacitate
de trece peste situația traumatică și de a ne găsi
resursele proprii pentru acest pas.

Cum putem face asta?
1. Să analizăm situația în care ne aflăm, contexul real
(casa, familia, oamenii din jurul nostru) și să ne
adaptăm într-o manieră flexibilă.
2. Să ne concentrăm asupra acțiunilor utile (de
igienizare, aprovizionare cumpătată, realizarea unui
plan bine definit pentru fiecare zi a săptămânii etc.),
3. Să practicăm activitățile care ne mențin calmi și
relaxați, să adoptăm comportamente sănătoase
(meditație, activități fizice periodice).



Mitul păsării Phoenix
Atunci când trecem printr-un moment traumatic, noi toți "murim puțin", cu toții lăsat în urmă o parte 
din noi înșine, care nu se va mai întoarce niciodată, pentru că niciodată nu vom mai fi aceeași.

Pasărea Phoenix, ce a fost capabilă să se ridice majestuos
din propria cenușa, simbolizează reziliența psihologică! 

Aceasta este capacitate de a ne transforma în ființe
puternice, adaptate și rezistente, în urma unor 
experiențe traumatizante pentru noi. 

Reziliența presupune capacitatea:
- de a gestiona mai bine și mai repede situațiile dificile,
- de a găsi soluții problemelor, 
- de a ne implica în acțiune în loc să contemplă doar

situația.



Să învățăm o lecție din ceea ce trăim...

Să fim rezilienți înseamnă să mergem mai departe, să
depășim această situație, dar nu oricum, ci depunând un
efort conștient de a învăța ceva util din fiecare experiență
negativă (sau “În tot răul este și un bine!”).

Ce putem învăța din acest context?

Putem învăța:
• că putem dezvolta strategii proprii prin care să tolerăm

situațiile incerte,
• că orice situație care presupune dificultăți, presupune și

lecții de învățat prin care devenim mai buni, mai uniți, mai
puternici,

• că orice situație negativă, oricât de multă suferință ar crea,
este temporară, deci va trece!



Nu există o rețetă unică...
Este important să reținem că nu există o rețetă unică pentru
a fi rezilient în vremuri de pandemie!
• Ar fi foarte ușor să putem prelua un tipar de adaptare de

la cineva, ca o rețetă! Iar aceasta să ne scoată din stările
compleșitoare de emoții negative și să ne reducă accesele
de plâns sau furia resimțite față de cel mai aprig și actual
inamic – COVID-19. Ar fi frumos, dar nu există așa ceva!

Reziliența ne ajută să reducem impactul negativ al emoțiilor
asupra stării noastre psihice.

• Dar, pentru asta este nevoie să depunem un efort propriu
și să căutăm acele activități și modalități de gândire care
ne fac nouă bine. Și asta nu e suficient! E nevoie apoi să
le menținem active, în mod constant, în viața noastră de
zi cu zi.

Mai multe info aici:

https://www.happify.com/hd/how-to-build-
resilience-infographic/



Care sunt resursele mele
personale?

• Este nevoie să conștientizăm fiecare dintre noi ce anume ne
ajută să ne adaptăm cu succes situației pe care o trăim
acum - în izolare, în carantină, la distanță față de cei dragi.

• Așadar, vă propunem să faceți un exercițiu de reflexie și să
conștientizați ce vă ajută pe fiecare dintre voi să vă
mențineți o stare psihică bună, în vremea pandemie.

• Practic, aveți nevoie să găsiți în voi acele resurse individuale
care vă ajută să aveți o stare de bine (cum ar fi: optimismul,
reziliența sau speranța în mai bine).

• Căutați adânc în voi și le veți găsi cu siguranță! Acum este
momentul oportun să dezvoltați unele dintre aceste
resurse, ca să vă adaptați mai ușor.



Și nu uita! În situații 
traumatizante...

A. Vorbește despre evenimentele dificile prin care treci cu 
persoanele apropiate, în care ai încredere și care te susțin.

B. Concentrează-te pe aspectele pe care le poți controla.

D. Încearcă să privești lucrurile în perspectivă – pune situația 
dificilă într-un context mai larg, în loc să îi acorzi proporții 
exagerate, acolo unde nu este cazul.

E. Tehnicile de relaxare, meditația, sportul, activitățile linistitoare 
te ajută, de asemenea, să reduci stresul cu care te confrunți.

C. Cunoaște-ți punctele forte, astfel încat în situațiile dificile cu 
care te confrunți, să știi că te poti baza pe ele.



În cazul în care aveți dificultăți în a vă
identifica propriile resurse, nu uitați că puteți
apela gratuit numărul de telefon al Grupului de
suport psihologic pentru comunitatea UVT:
0790 476 695, grup care este activ de luni până
vineri, între orele 10.00-16.00.

Fiecare dintre noi deține capacitatea de a fi
rezilient în fața situației provocate de COVID-
19. Cu puțin efort vom reuși!


