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Introducere

• Tot ceea ce trăim astăzi este descris în termeni de
”criză”. Iar criza înseamnă, inevitabil, și emoții negative.

• Mulți dintre noi resimțim un cumul de emoții negative:
frică de a ne îmbolnăvi noi sau cineva drag nouă, tristețe
față de evenimentele negative despre care auzim
frecvent, frustrare, furie și neputință față de evoluția
pandemiei, poate chiar vinovăție.

• Toate aceste emoții, experimentate zilnic, ne pot
copleși.

De aceea este nevoie să cunoaștem câteva modalități prin
care să le gestionăm și să ne reglăm emoțional pentru a
face făță sănătos vremurilor pe care le trăim.



James Gross (2002)

„Una dintre cele mai mari provocări
ale vieții noastre este capacitatea de 

a ne controla emoțiile”.



Cum ne reglăm emoțiile 
negative?

• Emoțiile apar pe baza modului în care noi evaluăm, pozitiv sau
negativ, un stimul declanșator. Pandemia este evaluată negativ,
fiind o amenințare la viața noastră, deci emoțiile asociate sunt
negative.

• Studiile susțin însă că noi suntem capabili să controlăm ceea ce
simțim, când să simțim și, mai ales, cum să ne manifestăm
emoțiile atunci când evaluăm un stimul ca fiind negativ.

• Acest control asupra emoțiilor negative poate fi exercitat prin
aplicarea diverselor strategii de reglare emoțională.

Dar, care sunt cele mai eficiente și utile strategii de
reglare emoțională?



Tipuri de strategii de 
reglare emoțională

James Gross susține că există două tipuri de strategii de 
reglare a emoțiilor:

• Strategii centrate pe răspuns/non-adaptative utilizate
imediat ce simțim o emoție negativă; sunt eficiente
doar pe termen scurt;

• Strategii anticipative/adaptative prin care ne reglăm
emoțional înainte de o situație despre care știm că ne
generează o emoție negativă; eficiența lor se menține
timp îndelungat.



1. Strategii centrate pe răspuns

Vi se întâmplă frecvent să nu manifestați emoțiile
negative pe care le simți, în această perioadă?

Adică, vi se întâmplă să nu vorbiți despre temerile dvs
sau să încercați să adoptați un comportament cât mai
controlat, deși simțiți nevoia să plângeți?

Dacă da, atunci ceea ce manifestați este suprimarea
emoțională!
Practic, nu faceți altceva decât să vă inhibați emoțiile
pe care le simțiți în acel moment, raportat la pandemie,
și să le ascundeți.



Suprimarea emoțională

Această modalitate de gestionare a emoțiilor
reduce starea negativă doar pe moment. Însă,
pe termen lung, prezintă dezavantaje:

• intensitatea emoțiilor negative crește,
• la nivel fiziologic apar stări ca tensiune,

palpitații, dureri de cap, apăsare la nivelul
pieptului ș.a.



2. Strategii anticipative/adaptative 

Strategiile anticipative de gestionare a emoțiilor ne aduc beneficii
pe termen lung și ne permit să fim echilibrați emoțional, mai ales
în contextul pe care îl trăim astăzi. De exemplu:

- putem alege să limităm timpul alocat pentru ascultarea
știrilor legate de COVID-19, dacă acele știri ne produc emoții
negative.

- putem să ne orientăm atenția spre activități care ne fac
plăcere și care sunt motivante pentru noi, dacă știm că acest
lucru ne distrage de la a experimenta emoții negative (de
exemplu, vizionarea de filme, lectura, finalizarea unui proiect
sau a unui curs, comunicarea mai frecventă cu oamenii dragii
nouă etc.).



Strategii adaptative 
Putem să încercăm să reevaluăm situația în termeni pozitivi!

S-a demonstrat că aceaste strategii aduc beneficii pe termen lung:
• reduc emoțiile negative,
• cresc starea de bine,
• ne determină să fim mai optimiști și plini de speranță față de viitor.

Astfel, în contextul acestei pandemii, ne putem converti emoțiile negative în
unele pozitive prin acțiuni simple:
- ne bucurăm că petrecem timp în familie,
- reușim să ne acordăm mai multă atenție nouă și celor apropiați nouă,
- să fim mai conectați emoțional unii cu alții,
- să manifestăm solidaritate și compasiune,
- să începem sau să finalizăm activități pentru care nu ne găseam timp

înainte.
Valorizați oportunitățile aduse de această situația pe care o trăim la nivel
global!



Alte opțiuni?
Pentru aplicarea eficientă a modalităților de gestionare a
emoțiilor este nevoie de timp în care să le exersăm și să ne
formăm o obișnuință în a le aplica. La fel de important este să
evităm să ne ascundem sau să ne inhibăm emoțiile negative pe
care le trăim în această perioadă.

Ideal ar fi să putem discuta cu cineva, apropiat sau specialist,
despre ceea ce simțim, mai ales în momentele în care ne simțim
copleșiți. Totuși, dacă acest lucru nu este posibil, mai există
variante!

Numirea sau scrierea emoțiilor negative, chiar transformarea lor
într-o poveste sau narațiune pusă pe hârtie, poate avea un efect
asemănător vorbitului sau reevaluării situației în care ne aflăm.
Această activitate ne poate reduce intensitatea emoțiilor
negative, simțindu-ne eliberați de tensiunea sau angoasa creată
de acestea.



Și nu uitați!!

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.

Haideți să facem față emoțiilor negative
împreună!


