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NU EȘTI SINGUR! 

ÎMPREUNĂ VOM TRECE ȘI PESTE ASTA! 



Adolescența  

 

Situația de criza 

O situație de criză ne amenință: 

 

- Starea de bine 

- Satisfacerea nevoilor de baza 
(comunicare, socializare, afecțiune, 
independența) 

- Starea și sentimentul de siguranță 

- Planurile de viitor 

 

DAR NU NE ÎNVINGE! 

 

Emotii 

Viitor 



Rezistența psihologică în situații de criză în 8 pași              
            Rezumat 

1. Acceptă unele emoții negative ca fiind normale. 

2. Stabilește-ți o rutină zilnică. 

3. Orientează-te spre viitor. 

4. Conectează-te cu prietenii tăi. 

5. Selectează și limitează surselor de informare. 

6. Scapă de gândirea catastrofică. 

7. Un pic de biasare pozitivă nu strică!  
 

 



                            1. Acceptă unele emoții negative ca fiind normale. 

 

 Într-o situație potențial periculoasă, frica este o emoție 

adaptativă. 

 
 Toate emoțiile de bază negative sunt rezultatul evoluției 

omului și au un rol pozitiv. 

 



                               2 .Stabilirea unor rutine zilnice 

 

 Fă-ți un program zilnic,foarte riguros, respectă cu 

strictețe acel program și rezistă tentației de a ieși 

din program; 

 

 Crește sentimentul de predictibilitate, siguranță și 

contol; 

 

 Reduce anxietatea. 
 



                                

 

 
 

3. Orientează-te spre viitor 

 

 Continuă-ți planurile anterioare; 

 

 Propuneți  noi proiecte profesionale și personale pentru care nu ai 

avut suficient timp până acum; 

 

 Întocmește o listă cu obiectivele de viitor și introdu aceste 

obiective în planul tău zilnic. 



                            

 

 Alege sursa care prezintă cât mai rațional situația prin care trecem și cu 

mai puțină încărcătură emoțională. 

 
 Redu timpul pe care îl petreci căutând știri despre situația de criză. 

 
 Fii critic și verifică informațiile. 

4. Limitează și selectează sursele de 

informare referitoare la pandemie 



                            

 

5. Rămâi conectat cu prietenii tăi.  

Găsiți noi modalități de a petrece timpul cu 

prietenii și colegii 

 
Folosește-ți creativitatea pentru a petrece timp 

cu prietenii păstrând distanța fizică (ex. 

acceptă o provocare tik-tok) 



                            

 

6.  Scapă de gândirea catastrofică!  

 Analizează dovezile obiective în ceea ce privește situația și starea în 

care te afli. 

 

 Limitează timpul de îngrijorare la 10 min./zi 

 
 Fă diferența între posibilitate și probabilitate.  

 
 Focusează-te pe aspectele pozitive sau de siguranță 

 
 UN GÂND NU ESTE O REALITATE! LASĂ-L SĂ TREACĂ!  

 

 

 



   

 

 

 

7. Un pic de biasare pozitivă nu strică!   

 

 Amintiți-vă permanent factorii de siguranță și protecție; 

 

 Hobby-uri; 

 

 Bucurați-vă de orice lucru frumos pe care vi-l oferă viața! 

   



Totul va fi bine! 

Stai în siguranță! 


