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UNHA VISIÓN PORMENORIZADA SOBRE O PUNTO AO QUE CHEGAMOS NA PANDEMIA 

Aí vai un artigo con varias claves baseadas en textos, libros e publicacións de Pilar Jericó, 

pioneira en aportar claves no desenvolvemento do talento, na xestión do cambio e na superación do 

medo, aspecto do que se vai falar aquí, sobre todo despois de que dende o goberno central se vaia a 

permitir a saída dos menores de 14 anos durante unha hora ao día a partir do 26 de abril, aspecto que 

nos ocasiona moitas dúbidas en canto á seguridade, posibilidades de contaxio, etc. As investigacións 

nas que baseou o seu libro “Héroes cotidianos” serven para entender de maneira sinxela que 

emocións imos/estamos (a) vivir estes días. 

“O coronavirus superounos a todos. Enfrontámonos a emocións incómodas, angústianos o 

medo, estremécenos escoitar aos sanitarios informando das situacións que viven... (e, ás veces, non 

parece que as cousas vaian mellorar no curto prazo). Con todo, existe unha verdade incuestionable: 

todo pasa. O coronavirus tamén. Como sucedeu con outras pandemias que ningún de nós tivo que 

pasar (por sorte) ou noutras situacións difíciles que vivimos.  

Debemos afrontar o problema cunha mentalidade positiva. Para iso necesitamos 

coñecer as etapas e as emocións ás que nos imos a enfrontar. Recoñecelas axudaranos a afrontalas 

facerlles fronte dun modo máis amable e a desenvolver unha mentalidade positiva a pesar das 

circunstancias. Esta posición permitiranos entender que, en todo cambio, por difícil que sexa, sempre 

existen oportunidades para seguir aprendendo e avanzar como persoas e como sociedade.  

1. Chamada: “Hai un virus en China”. Ese foi o comezo. Toda chamada á aventura pode ser 

de dous tipos, como di a medicina tradicional chinesa: chamada do ceo, cando é algo desexado, ou 

chamada do trono, cando non o buscamos e rompe os nosos esquemas. O coronavirus pertence ás 

chamadas do trono para a maior parte dos mortais. Poucos esperaban que sucedese.  

2. Negación: “Isto non vai ocorrer aquí”. A negación é unha fase habitual en case todos os 

cambios non desexados. Trátase da máis difícil de asimilar. Nunca cremos que nos vaia a afectar a 

nós. Enchémonos de escusas, como que China está moi lonxe ou que só é unha gripe máis, e 

esquecémonos das evidencias: de que o mundo está globalizado, mesmo ata para as enfermidades, 

ou que estas poden resultar tan contaxiosas que poden colapsar o propio sistema. Durante o período 

de negación, cando nos damos conta de que si nos pode afectar, podemos desenvolver unha variante: 
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a ira ou a rabia. Enfadámonos co sistema, coa falta de medidas que toman as autoridades, cos 

eventos deportivos, manifestacións ou reunións que nos expuxeron ao contaxio. O enfado hai que 

pasalo, teñamos razón ou non. Se quedamos nesta fase, estamos perdidos, porque 

desaproveitaremos a oportunidade de aprendizaxe que existe ante calquera crise.  

3. Medo: “Que nos vai a pasar?” Esta é a emoción máis profunda e paralizante que existe. Hai 

un medo san, que é a prudencia, que nos obriga a protexernos e a quedarnos na casa. E existe outro, 

o medo tóxico, que nos leva á histeria colectiva, ás compras compulsivas ou a non durmir polas 

noites. O medo é outra fase que temos que transitar rapidamente. É inútil deixarse vencer 

pola emoción, que en moitas ocasións chega a ser máis contaxiosa que a propia enfermidade. 

Posiblemente, porque nos dana profundamente e baléiranos da posibilidade de afrontar a crise desde 

a mentalidade positiva do cambio, o sentido común e a forza.  

4. Travesía polo deserto: “Estou triste e son vulnerable”. Xa non hai medo nin rabia, só fastío e 

tristeza en estado puro. Estamos abatidos polas cifras de enfermos e falecidos, coñecemos persoas 

afectadas ou o estamos nós mesmos. É un momento de aceptación pura da realidade. Na crise do 

coronavirus, a travesía polo deserto hai que afrontala. A mentalidade positiva sen tocar o 

deserto é falsa e temporal (excepto para quen vive no positivismo artificial constante ou ten 

problemas coa empatía, que non deixa de ser negación). A boa noticia é que os desertos tamén se 

abandonan. Podémonos quedar atrancados na rabia ou na negación, pero a maioría das persoas, 

tarde ou cedo, conseguimos remontar a tristeza.  

5. Novos hábitos e confianza. Unha vez aceptada a realidade comezan os novos hábitos e a 

confianza en nós mesmos. Normalizamos a realidade. Se estamos recluídos, atopamos os aspectos 

positivos. Ofrecémonos a axudar a outros desde a serenidade e non desde o medo; rimos da situación 

e, o máis importante, abrímonos á aprendizaxe. Canto máis nos esforcemos en ver que aspectos 

quere ensinarnos esta nova crise, máis rápido poderemos atravesar a curva do cambio.  

6. Fin da aventura. O coronavirus pasou e son máis forte. Esta crise será historia, como todas. 

Virán outras, novos problemas, e iso significa que estamos vivos. Se fomos conscientes do proceso e 

aprendemos como persoas e como sociedade, valería a pena, a pesar das numerosas perdas que 

tivésemos no camiño”. 
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