
 

A RESILIENCIA  

Comezamos a 3ª semana de confinamento e imos falar hoxe de varias cousas que 
non debiamos esquecer nunca pero que nunha situación como esta son 
imprescindibles para que todas as persoas poidamos superar esta crise. Oímolo 
moito nestes días, non deixemos a ninguén atrás, a solución vai ser colectiva, o 
público, o común, fronte ao privado vai ser a resposta axeitada... e como podemos 
cada unha de nós poñer o noso gran de area para ser parte da solución? Cales son 
esas palabras que diciamos que sempre nos debían acompañar?: empatía, 
xenerosidade, solidariedade, amabilidade... e non esquezamos a paciencia... 
nunca teremos unha ocasión mellor de poñela a proba! 

Imos agora con esa palabra un pouco rara coa que titulabamos o texto de hoxe, 
RESILIENCIA, se a buscamos no dicionario di: 

Nome feminino. En psicoloxía refírese á capacidade das persoas para superar 
situacións negativas.  

En todas as épocas, en todos os tempos, houbo persoas capaces de sobresaír, 
estudar, mellorar, en condicións moi, moi, adversas.  

Cando veñen mal dadas reaccionamos regular mais hai persoas que son capaces 
de responder sempre poñendo ao mal tempo boa cara, esas persoas que son 
capaces de saír reforzadas das situacións de crise son as que a psicoloxía chama 
persoas resilientes. Que características teñen esas persoas que chamamos 
resilientes? 

● Acostuman a ser persoas moi activas, están todo o día facendo cousas, do 
tipo que sexa, lendo, BAILANDO, ou fedellando mais nunca están sen facer 
nada... Ou case nunca. MANTERSE ACTIVA/O é moi importante.  

● Usan o humor, saben da importancia de tomarse as cousas non sempre á 
tremenda. Ti xa sabes ademais que as risas son contaxiosas.  

● Rodéanse de persoas con actitude positiva, esas que nunha situación como 
a actual din que imos saír desta crise máis sabios, máis resistentes, 
MELLORES, en definitiva máis humanos.  

● Usan enerxía para contribuír a mellorar o grupo. Os humanos somos seres 
sociais, formamos parte dunha rede, a da familia, a da aula, a das amigas, a 
do club de deporte... Neste caso esa rede é máis importante que nunca, é 
básica e imprescindible para non caer ao baleiro. Fala todos os días coas 
túas amizades por internet, cos teus avós por tfno, conversa moito na casa...  

● Intentan todos os días aprender algo novo, o que sexa, como se frite un ovo 
sen aceite, cales foron as causas da 2ª guerra mundial, ou cal é o mellor 
exercicio de resistencia para os músculos... 



● Saben buscar algo que as anime cada día. Que che parece se te animas a 
escribir algo cada día? Logo ese Diario dunha corentena podes presentalo 
ao seguinte premio de narrativa breve.  

 

De todos os xeitos, se o teu ánimo non está para estas cousas neste momento, 
debes saber que existen asociacións que de xeito gratuíto che poden botar unha 
man.  

Unha delas é ASEIA, Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e 
Adolescencia. Enviounos un correo que di así:  
Mentres dure o estado de alarma, ASEIA ten en funcionamento un Servizo de 
primeiros auxilios emocionais para adolescentes entre 12 e 18 anos que está 
sendo atendido por profesionais da psicoloxía clínica ou sanitaria, traballo social, 
enfermería e educación social, todos eles con formación específica en saúde 
emocional na infancia e a adolescencia. A atención realizarase telefonicamente e 
será gratuíta. 
 
Para demandar apoio pódese enviar un mail a aseia.galicia@gmail.com ou 
chamando o 622245545. 
 
Xa sabes, isto vai acabar e VAI ACABAR BEN! 
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