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INTRODUCERE

Ultimii ani au adus în viața și activitatea noastră o serie de
evenimente pe care, cu puțină vreme în urmă, nu le puteam anticipa. O
lume întreagă s-a oprit brusc în loc, după care s-a bulversat, pentru ca
încet, încet, să înceapă a se îndrepta spre direcții aparent imprevizibile
și incontrolabile. Societatea în ansamblul ei, instituții și comunități,
grupuri și indivizi s-au confruntat cu probleme și dificultăți, ale căror
rezolvări au întârziat să apară sau au fost implementate cu mare
greutate.
În cele din urmă, după nesfârșite încercări și erori, au fost
concepute soluții, au fost elaborate planuri și strategii, au fost inventate
metodologii și proceduri, după care au fost utilizate toate instrumentele
și pârghiile disponibile pentru implementarea soluțiilor și rezolvarea
problemelor ivite pe neașteptate.
În aceste eforturi generale, lumea întreagă s-a schimbat, iar noi,
cu toții, am urmat-o. S-au schimbat mentalități și credințe, idei și valori,
atitudini și percepții, toate acestea necesitând eforturi de adaptare și
cheltuind multe resurse din partea tuturor.
Ca profesioniști în acest domeniu eterogen și dificil, am fost
siliți să achiziționăm noi cunoștințe, după care să dezvoltăm noi abilități
și competențe, prin intermediul cărora să putem face față noilor
provocări și solicitări profesionale.
Aflându-ne permanent în contact cu clienți noștri, online sau față
în față, am descoperit la aceștia o stare mentală nouă, specifică crizei,
cu comportamente vizibil modificate, cu vulnerabilități nebănuite, cele
mai multe greu de abordat și soluționat în activitatea practică, de zi cu
zi. În acest context, au apărut noi tendințe și curente în psihologia
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pandemică și post-pandemică, cele deja consacrate s-au reorientat și
recalibrat, s-au dezvoltat noi modalități și strategii de abordare a
simptomatologiei, a tulburărilor specifice.
Acesta este, așadar, cadrul general în care sperăm ca eforturile
noastre să se înscrie și în care prezenta lucrare să-și găsească locul.
Marius Milcu
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Centrul de Cercetări Psihologice
Asociația pentru Studii Calitative și Interculturale în Psihologie Sibiu
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