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Introducere

Perioada de pandemie pe care încă o traversăm este

caracterizată nu doar de stresul generat de aceasta, ci de

nevoile emoționale provocate de această stare de ”criză”.

Cu siguranță, o parte dintre noi încă experimentăm

temeri, stări de tristețe, ne facem griji.

Toate acestea pot fi trăite extrem de intens, provocându-

ne suferință și, implicit, nevoia de alinare a acestora.



Cum putem alina suferința emoțională? 

• Un aliat pentru combaterea suferinței, chiar
și în aceste vremuri, este compasiunea.

• Aceasta apare ca un răspuns emoțional
atunci când simțim sau vedem că cineva din
jurul nostru suferă și se manifestă printr-o
dorință autentică de a ajuta acea persoană.

https://www.psychologicalscience.org/observer/the-compassionate-mind


Cum putem manifesta efectiv 
compasiunea?

• Prin a fi receptivi la suferința celor din
jur și a dovedi blândețe în modul nostru
de oferire a ajutorului.

•În această perioadă, fiecare dintre noi
avem cel puțin o persoană apropiată, o
rudă, un prieten față de care ne putem
manifesta compasiunea.



Cum putem dezvolta compasiunea?

• Compasiunea se poate dezvolta prin
exerciții specifice.

• Putem să reflectăm asupra câtorva
căi prin care să ajutăm la diminuarea
suferinței emoționale a celor care o
experimentează acum.

https://www.psychologicalscience.org/observer/the-compassionate-mind
https://www.independence.edu/blog/ways-of-showing-compassion


1. Cum putem manifesta compasiunea?

Atunci când discutăm cu cineva care
este extrem de îngrijorat, este
esențial:

- să îi vorbim într-o manieră cât mai
calmă, cu blândețe și

- să manifestăm bunăvoință în a liniști
acea persoană, fără să așteptăm ceva
la schimb din partea acesteia.



2. Cum putem manifesta compasiunea?

Este esențial să fim prezenți, cu
atenția orientată către ceea ce spune
persoana că simte și să ascultăm
ceea ce ne transmite.

E nevoie să îi arătăm că într-adevăr
ne pasă de starea ei emoțională din
acel moment și că se poate simți în
siguranță cu noi.



3. Cum putem manifesta compasiunea?

Este important:
• să respectăm nevoia de intimitate a persoanei

care exprimă o anumită suferință și
• să nu încercăm să o ajutăm cu mai mult decât

dorește, chiar dacă noi considerăm că ar fi
potrivit.

Dacă o persoană apropiată se simte singură și
tristă, dar nu dorește să vorbească despre asta, o
putem asigura că vom fi acolo pentru ea când va
dori să discute cu cineva.



Să nu uităm să manifestăm autocompasiune...

• Cea mai potrivită cale de a învăța cum să
manifestăm compasiune față de suferința altora
este prin a începe cu noi.

• În timpul pandemiei, este important să privim și
către noi și să manifestăm autocompasiune.

• Adică, să recunoaștem și să ne acceptăm propriile
stări de teamă, de iritare sau de furie, și să
încercăm să rămânem calmi și orientați spre ceea
ce este pozitiv în acel moment (un film bun, o
carte, o discuție cu cineva drag ș.a.).

https://self-compassion.org/wp-content/uploads/publications/empirical.article.pdf


Să nu uităm să manifestăm autocompasiune...

Practic, ceea ce trăim noi putem împărtăși cu
cei de lângă noi și, astfel, propria stare de
suferință se poate diminua.

Acest lucru ne poate ajuta:
- să adoptăm o atitudine ceva mai neutră

față de toată această criză,
- să nu mai facem o dramă din orice

informație primită și, astfel,
- să ne găsim echilibrul emoțional de care

avem nevoie în această perioadă.



Beneficii...
Manifestarea compasiunii și a autocompasiunii are
efecte benefice asupra stării noastre de bine,
ajuntându-ne să ne echilibrăm emoțional.

Prin faptul că ne conectăm cu alte persoane, starea
noastră de bine crește.
În această perioadă, simțind că putem fi utili pentru
cineva, ne ajută să ne adaptăm la această situație, să
avem încedere că îi facem față și că o vom depăși.

Este util pentru sănătatea noastră mentală să
manifestăm compasiune atât față de cei din jur, cât și
față de noi, stările de anxietate și depresie asociate
acestei perioade, diminuându-se.

https://www.researchgate.net/publication/6764026_Human_Front-Mesolimbic_Networks_Guide_Decisions_about_Charitable_Donation
https://www.psychologicalscience.org/observer/the-compassionate-mind


Dacă simțiți nevoia de compasiune în
această perioadă, 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 avem nevoie de
compasiune!


