
Pașii următori: După  

„(Watch my feet while I step) watch me 

got to take one small step in time 

If we are the dreamers 

Then the world must be the dream” 
●Cher:  One Small Step 

Mai avem, în încheie niște pași. Poate cu D de la După. Poate vor fi în final 19, de la COVID-19, 

sau vor fi în final 19 săptămâni, sau lunii, greu de anticipat pentru moment. Sunt specialiști care 

spun că după ne va fi mult mai greu. Și asta este greu de anticipat. Pentru cei pentru care 

bunăstarea economică este mai importantă, decât libertatea, va fi sigur mai greu. Pentru cei care 

vor fi copleșiți de nesiguranța în ceea ce privește momentul debutului următorului val, anticipat 

de asemenea de către specialiști, va fi mai greu. Pentru cei care se vor trezi confruntați cu nevoie 

de a-și reorganiza viața, cu siguranță nu va fi ușor. 

Nu știm în care dintre aceste categorii te situezi și poate nici tu nu știi asta deocamdată. Atunci 

când viitorul acesta, atât de nesigur pentru moment, va prinde contur, cu siguranță vei ști mult 

mai multe. Și psihologia a demonstrat în repetate rânduri, că omul se simte mai confortabil și 

poate gestiona mult mai eficient, chiar și o certitudine deloc favorabilă, decât marea nesiguranță. 

Și asta este chiar prima certitudine pe care ți-o putem oferi, încă de pe acum: vei ști. 

O a doua este, că dacă acum citești aceste rânduri, asta înseamnă că orice ți-a rezervat în trecut 

viitorul, care până azi a devenit de asemenea trecut, ai trecut peste Ai trecut peste nenumărate 

amenințări viitoare, devenite la un moment dat prezent și – oricât ți-ar fi fost de dificil în 

momentele respective – trecând peste ele, le-ai expediat în tărâmul lucrurilor dificile rămase în 

trecut. Și nimeni nu știe mai bine decât tine, că fiecare episod din acesta și-a avut propria lui 

poveste, mai întâi cu amenințarea unui viitor mai degrabă apropiat, care – uneori încet, treptat, 

alteori brusc – prindea contur (o provocare, un examen, o sarcină de serviciu, probleme 

financiare, criză în relația de cuplu etc.). mai apoi teama cumplită cu nu vei ști să faci față, 

urmată de descoperirea resurselor de care dispui, deopotrivă personale și sociale, conturarea unui 

plan despre cum crezi că te vei folosi de aceste resurse pentru a face față provocării și, în sfârșit, 

punerea în practică, acționarea conform planului, cu toate ajustările acestuia în funcție de cât de 

eficienți se dovedesc pașii succesivi, care te apropie de soluția finală. Și, desigur, pentru ca 



uneori să fie și mai palpitant totul, pierderea nădejdii, pe parcurs, atunci când dai de obstacole ce 

par de nedepășit, sau când socoteala de acasă se dovedește greșită și disperi, urmată de regăsirea 

speranței și reluarea de la capăt a bătăliei dusă pentru a izbuti. Ne putem imagina, că nici măcar 

nu ai cunoștință de trecerea prin toate aceste secvențe, sau că nu întotdeauna ești, dar asta este 

doar pentru că atunci când te acaparează lucrurile pe care le ai de făcut, nu întotdeauna te și 

observi, în același timp, cum gândești, ce simți, cum acționezi. Dar poți să știi că așa procedezi și 

dacă o poți face fără a băga în seamă diferitele etape pe care le parcurgi, nu este nicio problemă. 

Urmărirea deplin conștientă a modului în care acționezi, capătă importanță doar atunci când te 

blochezi, sau înregistrezi eșec în final. 

Un al treilea lucru, de care te putem asigura, este că toate elementele programului nostru au fost 

astfel concepute, încât să-ți ofere sprijin și în provocările pe care urmează să le înfrunți de acum 

încolo. Te-am rugat, puțin mai sus, să te gândești la acele provocări din trecut, cărora ai reușit să 

le faci față. Ultimele dintre acestea, au fost tocmai cele venite dinspre epidemia COVID-19. Și 

lucrul cu adevărat important este, că ai reușit acest lucru doar bazându-te pe resursele tale 

personale, fără a fi beneficiat de vreo pregătire specială. Parcurgând programul nostru, unul 

alcătuit din elemente concepute pentru a antrena abilitățile care îți permit să faci față unor situații 

dificile, ridicându-le la un nivel superior al eficienței, poți miza pe faptul că pe viitor te vei putea 

descurca și mai bine. 

Și pentru a putea exploata pentru viitor nu doar resursele de care dispuneai și înainte, dar și cele 

pe care le-ai câștigat tocmai înfruntând această pandemie, ți-am pregătit un scurt ghid pentru 

perioada de după COVID-10 

Î = Îndreaptă  

N = Nutrește speranță  

F = Finalizează  

R = Reia obiceiurile  

U = Urmărește  

N = Netezește drumul  

Ț = Țintește obiectivele  

I = Iubește 

C = Crește 

O = Oferă  

V = Validează  

I = Identifică noi resurse 

D = Detașează-te  



Mai jos vei găsi o foarte sumară detaliere a cuvintelor cheie care alcătuiesc această acronimă. 

ÎNFRUNȚI COVID, programul la care deja lucrăm, va fi continuarea la ÎNFRUNTĂ COVID 

(FACE COVID) și va fi astfel conceput, încât să-ți acorde suport pentru confruntarea cu 

provocările ce vor urma după  

ÎNFRUNTĂ COVID 

Îndreaptă acele lucruri, care pe durata pand emiei au luat o întorsătură proastă, care s-au 

deteriorat, care au îmbrăcat forma unor obiceiuri pe care nu le-ai dori păstrate. 

Nutrește speranță că totul va reveni la cursul firesc, că vei putea recupera timpul pierdut. Nu 

uita, nimic nu este mai destructiv decât lipsa de speranță, deznădejdea. 

Finalizează cât mai multe dintre proiectele pe care a trebuit să le întrerupi din cauza restricțiilor 

impuse de epidemia de COVID-19. 

Reia obiceiurile la care a trebuit să renunți din cauza pandemiei și îți asigurau atât starea de bine 

și sănătate, cât și funcționarea eficientă pe toate planurile vieții   

Urmărește evoluția situației pentru a ști ce îți este de ajutor și de ce anume trebuie să te pui la 

adăpost. 

Netezește drumul care te poate duce spre noile tale obiective, îndepărtează obstacolele din calea 

ta, atât cele obiective, cât și cele subiective 

Țintește obiectivele tale, nu permite să fii distras de la atingerea lor 

Iubește-i pe cei care ți-au asigurat suport în momentele dificile și observă cum iubirea ta crește 

potențialul lor de a te sprijini 

Crește, folosindu-te de experiența acumulată din confruntarea cu dificultățile cu care te-a 

confruntat pandemia, pentru a deveni mai puternic și mai rezistent 

Oferă suportul tău celor apropiați și dragi și tuturor celor care ar avea nevoie de suportul tău și 

cărora îl poți oferi; nu uita, oferind devii mai puternic 

Validează experiențele și deciziile tale din perioada pandemiei și din cea care urmează după 

ieșirea din starea de urgență 

Identifică noi resurse, pe care deși dispui de ele de mai multă vreme, încă nu le-ai descoperit, 

sau pe care le-ai dezvoltat confruntându-te cu pandemia 



Detașează-te și adoptă perspectiva vulturului când simți că devii mult prea reactiv sau implicat, 

ori atunci, când temperatura cognițiilor tale crește simțitor, riscând să-ți pierzi obiectivitatea     
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