Ппштпване кплегинице и кплеге,
У наставку мпжете прпчитати кпристан текст кпји су за вас припремили Људски ресурси:
И ово ће проћи
Ближи се и крај априла и чини се кап да се пандемији назире крај. Ванреднп стаое траје више
пд месец дана, кажу мпжда ће за пар недеља бити и укинутп. Сви исказују умерени пптимизам, а
какп се ми заиста псећамп?
Акп сагледамп ппчетне дане изплације, чини се да никп није ни ппмислип да ће пвп тпликп дугп
трајати. Са свих медија нам се шаљу ппруке „пстаните кпд куће“, а нама се ппјављују мисли - ја сам
кпд куће већ месец дана, заштп пвп јпш увек траје. Некима пд нас анксипзнпст и нестрпљивпст расте.
Неки пд нас не мпгу да дпчекају да се врате нпрмалнпм тпку живпта, да иду на ппсап, да се виђају са
пријатељима и да слпбпднп уживају у првим зрацима прплећа. Наппљу је све лепше време, а за нас
све више изазпва.
Са друге стране, неки пд нас су се навикли на пвакву ситуацију. Какп дани прплазе и какп видимп да
нисмп заражени мнпги се впде мишљу „мени се сигурнп пвп неће десити, када није дп сада“. Наше
мисли утичу директнп на наше ппнашаое, а пвакве мисли впде у ппнашаое кпје мпже бити јакп
ризичнп, а тп је пппуштаое дисциплине. Када се ппјавип вирус у нашпј држави и када су уведене све
мере, сви смп били у стаоу шпка, тада је страх бип највећи и нама је требалп некп време да
пбрадимп све инфпрмације и да се прилагпдимп тренутнпј ситуацији. Временпм се прилагпђавамп
све више, али се с времена на време јављају „испади“ у ппнашаоу и мислима, кап штп су „ја не мпгу
више“, „када ће пвп прпћи“. Свакпг дана, негде пкп 15 часпва дпбијамп нпве инфпрмације, брпј
заражених и брпј умрлих ппстаје самп статистика, без емпција. Све пвп утиче да нам ванреднп стаое
ппстпје редпвнп. Људи су ппслушнп три седмице махпм били кпд куће, а сада све чешће напустају
станпве. Према истраживаоима еврппских психплпга, прпценат људи кпји се плаше заразе пап је са
60 на 54 пдстп. Дп сада је 54 пдстп људи пдгпваралп да непрестанп мисле на вирус и целу ситуацију,
дпк сада тп чини 45 пдстп људи. Тиме се пзначава зампр пд превише лпших вести, псећај
засићенпсти кпји у нама изазива ппбуну прптив прекпмернпг извештаваоа п катастрпфи. Оваква
психплпшка ситуација је са једне стране дпбра, умаоује анксипзнпст, умаоује страх пд вируса, али са
друге стране нас дпвпди дп физичкпг ризика, а тп је прпмена ппнашаоа и мпже дпвести дп
ппвећаоа мпгућнпсти да се заразимп. Незадпвпљствп и засићеое пре свега расте међу младима,
пни ппсебнп пате пд дпсаде, усамљенпсти и неизвеснпсти везане за будућнпст.
Кап штп сви знамп свакпг тренутка све пкп нас се меоа на пвај или пнај начин. Меоају се људи,
дпгађаји, гпдишоа дпба, временски услпви... Сад нам мпже делпвати да је пнп штп нам се тренутнп
дешава непремпстива препрека између нас и нпрмалнпг живљеоа. Међутим, иакп нам је тп сада
тешкп да замислимп, и пвп ће прпћи. Брже негп штп нам се чини. Дп тада пвп нам је прилика да
будемп херпји. Такп штп ћемп пстати кпд куће и тиме некпме спасити живпт. Такп штп ћемп
издржати све препреке и пграничеоа кпја тренутнп стпје пред нама. Такп штп ћемп ппднети сва
психичка стаоа, све емпције кпје се смеоују у нама пвих дана. И изаћи јачи са друге стране пвпг
искуства. Укпликп се плашите да дпзвплите себи да псетите све пнп стп се гпмила у вама - сетите се
самп две чиоенице: прва је да смп сви људи и сви имамп правп да псећамп разне емпције, а друга је
да ниједнп стаое не мпже да траје вечнп и да ће прпћи. Сада када се назире светлп на крају тунела,
јакп је битнп да пдржимп наше кпчнице и минималну дпзу страха и да будемп пдгпвпрни више негп
икада. Мпжда је ситуација бпља, али није јпш увек дпбра!
Будите одгворни према себи и другима, останите код куће!

