Jak reagują ludzie na wiadomości o nieuleczalnej chorobie oraz bliskiej perspektywie
śmierci (wg Elisabeth Kubler-Ross) i jak się ta teoria przenosi na dzień dzisiejszy
przepełniony koronawirusem.
Według Elisabeth Kubler-Ross, jest pięć etapów psychologicznych, które przechodzą osoby,
które dowiadują się o chorobie zagrażającej życiu ich lub ich bliskich. Pierwszy etap to
zaprzeczenie, drugi to gniew, trzeci to targowanie się (negocjacja), czwarty to depresja a piąty
to akceptacja.
Etap #1. W sytuacji choroby nieuleczalnej najczęstsza reakcja ludzi to zaprzeczenie - diagnoza
lekarza czy też badania lekarza „nie są prawdziwe”. Na tym etapie zaczyna się pościg za innym
lekarzem, lepszym specjalistą, cudami czy też niekonwencjonalną medycyną.
Etap #2. Gniew. Gniew może być skierowany na innych lub samego siebie. Jeśli jesteśmy
wściekli na innych to się z nimi kłócimy, winimy ich za chorobę, własne błędy itp.. Jeśli jesteśmy
źli na samych siebie to często prowadzi to do nadużywania narkotyków, alkoholu,
samookaleczeń a czasem nawet i do samobójstwa.

Etap #3. Targowanie. Jest to moment w którym ludzie zaczynają myśleć na temat choroby i
zastanawiają się czy mogli coś zrobić żeby nie zachorować, gdzie popełnili błąd, jak można było
tego uniknąć. Potem zaczynają prawdziwe targowanie i robią rzeczy w

zamian których

oczekują uzdrowienia. Tymi rzeczami są modlitwa, różne leki, robienie dobrych uczynków w
nadziei, że los się odpłaci tym samym itp.
Etap #4. Depresja. Na tym etapie widzimy, że niewiele możemy zrobić, że choroba się
pogarsza, że jest duża możliwość, że umrzemy. Na tym etapie pojawia się smutek, tęsknota,
żal, myśli negatywne jak i również inne objawy depresji takie jak: izolacja, płacz, spadek
nadziei.
Etap #5. Akceptacja. Jeśli osiągniemy ten etap, to zaczynamy doceniać to, że jeszcze żyjemy,
że możemy spędzić nasze ostatnie dni w spokoju i miłości do siebie jak i innych. Osoby te biorą
czynny udział w leczeniu choroby i wielbią każdy dzień jakby był ich ostatnim.
Jak te etapy mają się do koronawirusa i obecnej sytuacji na świecie?
Etap #1. W zaprzeczeniu tkwi większa część społeczeństwa. Są to ludzie, którzy wychodzą z
domu i drwią z tych którzy w tych domach zostają. To są ci, co nie widzą, że ich życie
emocjonalne, socjalne, finansowe już się ukróciło. To są Ci co drwią na Facebooku czy innych
portalach społecznościowych. Ci co nie zdają się nie widzieć zagrożenia. Ci co lekceważą
wszelkie zalecenia, komunikaty i informacje podawane przez władze, radio, telewizję.
Etap #2. Gniew. Są dwie grupy gniewnych: ci co siedzą w domu i ci, którzy się buntują i
ignorują zalecenia lekarzy. Ci co nie siedzą w domu i nie uważają pandemii za zagrożenie dla
nich samych, wylewają swoją złość na wszystkich dookoła jak i w internecie. Wyzywają,
ubliżają, krytykują i wyśmiewają panujące zasady tym samym obnażając swoja bezmyślność i
krótkowzroczność. Druga strona wściekłych to ci, którzy zostali w domu i którzy psioczą na tych
przez których ignorancję przedłuża się czas pandemii.

To są ci co wiedzą i od samego

początku czuli, że pandemia jest realna i że nic dobrego ona nie wróży. To są ci, którzy w ciszy
patrzyli na innych, tych niedowiarków i próbowali im wytłumaczyć, że źle robią.
Etap #3. Targowanie. Na tym etapie znajdują się osoby, które zaczęły odczuwać symptomy
choroby, czyli boli ich gardło, mają gorączkę i zastanawiają się czy powinni zrobić test. Tutaj
zaczynają się domysły i gdybanie co by było jakby jednak zostali w domu, może teraz byliby
zdrowi. Tutaj mogą się również pojawić myśli, że może jest to jednak „tylko” zwykła grypa a nie
koronawirus.
Etap #4.

Depresja. Czekając na wynik testu osoba myśli o wszystkim. Jej myśli są w

kompletnej rozsypce, rozsypce którą ciężko zebrać w całość. Tutaj pojawia się strach, nikła
nadzieja na lepsze jutro a nawet i wstyd. Depresja jest ciężka do zniesienia bo przynosi ona
upadek emocjonalny, który powoduje czarne myśli.

Depresje przechodzą inaczej ci którzy

dostosowali się do zastrzeżeń i te które je lekceważyły.
Osoba, która przestrzegała zasad, ma czyste sumienie, ma poczucie, że się starała że robiła
wszystko co mogła by uniknąć zakażenia. Może jednak czuć silne uczucie niesprawiedliwości
losu oraz gniew.
Osoba, które nie zalecały się do rekomendacji lekarzy znacznie silniej mogą wpaść w depresję.
Obwinianie się, że się nic nie zrobiło, wyrzuty sumienia, że się zaszkodziło sobie i bliskim, w
najgorszym przypadku doprowadziło do pogorszenia ich zdrowia a nawet śmierci. Niestety
może też być tak, że taka osoba nigdy nie dotrze do tego etapu. Będzie dalej tkwić na etapie
zaprzeczenia czy też gniewu. Bywa też, że często osoby umierają na etapie zaprzeczenia.
Etap #5. Akceptacja. Załóżmy, że osoba została pozytywnie zdiagnozowana z koronawirusem i
jest w trakcie lub po leczeniu. Miejmy nadzieję, że ta osoba “siedzi” w domu żeby ponownie nie
zachorować lub nie roznosić choroby dalej. Jeśli tak, to etap akceptacji został osiągnięty. Ta
osoba teraz, w pełni dostosowuje się do zaleceń lekarzy i obecnie panujących zasad.

Są osoby, które na samym początku pandemii “wylądowały” w tym stadium, bo nie trzeba
przechodzić każdego etapu od 1 do 5. Można przechodzić z depresji do targowania czy też tam
i z powrotem miotać się od gniewu do targowania w nieskończoność.
Co to znaczy akceptacja w przypadku koronawirusa?
Być pokornym, trzymać się zasad które są nam dyktowane przez specjalistów. Nie działać na
własną rękę. Nie możemy być ekspertem w każdej dziedzinie życia. Słuchaj tych, którzy
poświęcili życie nauce. Jeśli nie masz specjalizacji na dany temat a wygłaszasz teorie na ten
temat, to pokazujesz swoją ignorancję i brak odpowiedzialności!
●

Idź do sklepu zamiast we czworo to w pojedynkę! Zostaw męża/żonę z dziećmi w
domu a ty wykonaj niezbędne zakupy.

●

W miarę możliwości rób zakupy przez internet lub zamawiaj jedzenie przez
telefon.

●

Wyjdź z domu żeby nie zwariować ale spaceruj tam gdzie jesteś sam, unikaj
tłumów.

●

Weź odpowiedzialność za innych, ubierz maskę bo jest możliwe, że to ty jesteś
chory i roznosisz śmiercionośną chorobę innym.

Etapy opisane prawie 100 lat temu przez Elizabeth Kubler-Ross, w zasadzie opisują tych którzy
czekają na „wielką stratę” jak na przykład utratę życia. Myśląc o koronawirusie i obserwując jak
ludzie reagują na jego wiadomość nie mogłam nie „wyrzucić” z mojej głowy podobieństw do tej
teorii w ich reakcjach i zachowaniu.
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