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capitolul 4

paşii Mici şi iMpOrTanŢa 

spEranŢEi

La sud de Tamisa, în mijlocul unui mic parc londonez se găseşte

o frumoasă clădire albă. Peste intrarea străjuită de colonade se

ridică un dom albastru-verde de aramă. odată sediul fostului ce -

lebru spital regal Bethlem, botezat de localnici Bedlam, clădirea

găzduieşte astăzi Muzeul Imperial de Război Britanic. Afară, pe

trepte, sunt expuse câteva arme folosite la bordul navelor, iar în

interior găsim o imensă varietate de echipamente militare, inclu-

siv tancuri, submarine şi avioane de vânătoare. La dreapta, cum

urci scările la etajul al doilea, în capătul mai îndepărtat se află ceva

ce seamănă cu o veche barcă cu vâsle. Cei mai mulţi dintre vizi -

ta tori trec mai departe repede, fără să se oprească, atraşi de expo -

natele mai impozante, însă eu aş sta la nesfârşit să privesc această

modestă piesă de muzeu. dacă te uiţi cu atenţie la marginea bor -

da jului, pe partea care se numeşte și copastie, o să observi două -

zeci şi patru de mici crestături în lemn. Iată povestea lor.

nava cu aburi Anglo Saxon era o navă comercială britanică.

În noaptea întunecată de 21 august 1940 se găsea la circa 1120  km

de coasta insulelor Azore. Fără niciun avertisment, a fost lovită

de la mică distanţă de proiectilele ce veneau de pe o navă germană

117paşii Mici şi iMpOrTanŢa spEranŢEi



invizibilă. Muniţia pentru arma de pe punte a luat foc şi cei mai

mulţi membri ai echipajului au murit.

spaţiul cu echipamente de radiotransmisie a fost distrus îna -

inte ca personalul navigant să poată transmite vreun semnal de

avarie. În timp ce nava Anglo Saxon era cuprinsă de flăcări, su -

pra vieţuitorii încercau să coboare bărcile de salvare, numai că se

aflau în bătaia focurilor de mitralieră ale atacatorului. Cu toate

acestea, şapte inşi aflaţi în celălalt capăt al navei au reuşit să se

sal veze cu ajutorul celei mai mici bărci de salvare fără să fie zăriţi,

deşi trei dintre ei fuseseră răniţi în atac. Au aşteptat în întuneric

fără să facă vreun zgomot până când atacatorul s-a îndepărtat,

iar nava lor s-a scufundat, nelăsând în urmă niciun alt supra vie -

ţu itor. Prim-ofiţerul Barry C. denny a preluat comanda micului

grup şi, aşa cum avea să fie descris, a fost la început „pilonul de

forţă” – a stabilit programul zilnic, a distribuit raţiile de apă, ju -

mă tate de căuş în fiecare dimineaţă şi cele de hrană, jumatate

de biscuit la prânz. A păstrat un jurnal al evenimentelor în timp

ce barca naviga spre vest cu ajutorul unei mici busole sub arză -

to rul soare tropical. I-a tratat pe răniţi şi a sperat să vadă pă mân -

tul sau să fie salvaţi de o altă navă. În cea de-a treia noapte, au

vă zut o navă care nu avea nicio lumină aprinsă şi s-au pregătit

să-şi semnalizeze prezenţa cu ajutorul unei făclii de mână. Cu

toate acestea, apropiindu-se şi gândindu-se mai bine, au ajuns la

concluzia că era, probabil, atacatorul pentru că erau la doar o sută

de mile depărtare de locul în care se scufundaseră, aşa că „n-au

făcut niciun zgomot şi au lăsat-o să se îndepărteze”.18

Au mai trecut câteva zile în care barca nu a mai înaintat deloc.

deasupra ei, soarele strălucea puternic, reflectându-şi aspru ra-

zele din oglinda mării. nicio picătură de ploaie nu cădea ca să

le reînnoiască proviziile de apă proaspătă ce scădeau văzând cu

ochii. Rezervele de medicamente fuseseră consumate pentru

118 lEcŢii DE supraviEŢuirE



îngrijirea celor trei răniţi – acum, membrele începuseră să li se

umfle din ce în ce mai rău. după cinci zile, denny a notat: „Cu

voia lui dumnezeu şi hotărârea englezilor, avem încredere că

vom găsi pământ în apropierea Insulelor Leeward.” Zilele treceau

fără vreo picătură de ploaie, iar cei şapte, deşi din ce în ce mai slabi

şi mai vlăguiţi, erau, aşa cum consemnase denny, „din cale-afară

de voioşi”. În noaptea următoare, pe 30 august, după o săp tă mână

de chin, unul dintre pasagerii bărcii a început să delireze, geme -

tele sale ţinându-i treji pe ceilalţi toată noaptea. Agonia a mai du -

rat două zile până când, în cele din urmă, pe 1 septembrie, a mu -

rit din cauza septicemiei. Trecuseră 11 zile de la salvarea de pe

navă. Trupul său a fost aruncat peste bord. În ziua următoare,

denny a notat în jurnalul de bord în stilul lui lapidar: „Echipajul

este acum destul de demoralizat.” Aceasta a fost ultima lui însem -

nare, toate celelalte având alt scris. În data de 3 septembrie, ci-

neva a notat: „situaţia se înrăutăţeşte pe zi ce trece, primul ca -

ma rad [denny] care a scris până acum în jurnal se topeşte pe

picioare.” Pe 4, jurnalul consemnează că alt om „a alunecat peste

bord”, adevărul fiind acela că s-a aruncat intenţionat peste bord

şi s-a înecat. supravieţuirea i se păruse imposibilă. În ziua urmă -

toare, denny şi-a pierdut de tot speranţa şi a cedat, spunându-le

celorlalţi: „Mă arunc în apă, cine vine cu mine?” Şi inginerul a

sărit cu el. Pe data de 9 a murit şi bucătarul. Băuse apă de mare

şi, lucru ştiut de secole printre marinari, obiceiul este mortal.

Roy Widdicombe a notat în jurnal: „Al doilea bucătar a înnebu -

nit. E mort. Am rămas doi.” Trei zile mai târziu a început să plouă.

ultima însemnare din jurnal a lui Widdicombe, din data de 24

sep tembrie spune doar: „nu a mai rămas nimic din toate pro-

viziile de apă şi biscuiţi, dar tot sperăm să ajungem la ţărm.”

Chinul avea să continue până pe 30 octombrie. Până atunci,

Robert Tapscott şi Roy Widdicombe parcurseseră peste 2500

de mile, ajungând în Bahamas după şaptezeci de zile în larg şi
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arătând ca două schelete arse de soare. Roy rămăsese fără dinţii

din faţă pentru că încercase să-şi mănânce pantofii. dezmem -

bra seră busolele ca să bea apa distilată şi alcoolul din ele. dintre

cei şapte inşi care au reuşit să scape de pe Anglo Saxon, nava ata -

cată, unul singur a murit din cauza rănilor. dacă cei trei care s-au

aruncat peste bord ar fi rămas în bărcuţa cu crestăturile de pe bor -

 daj ce ţineau socoteala zilelor, ar fi avut toate şansele să ajungă

şi ei în Bahamas.

speranţa moare ultima. Prin urmare, ce s-a întâmplat? Ce s-a

întâmplat cu denny care să-l transforme din stâlpul de susţinere

al grupului în omul care a ales de bunăvoie să se arunce peste

bord? Cum putem aborda situaţiile dificile şi aparent fără ieşire,

astfel încât să mergem înainte, să reuşim, metaforic vorbind, să

mai facem o crestătură în copastie? Am văzut deja că, deşi nu eşti

de vină că racheta aceea se îndreaptă spre avionul tău sau că pro -

iectilele inamicului ating cazanul navei, care explodează, eşti res -

ponsabil de ceea ce se întâmplă după aceea. Pentru a-ţi păstra

con trolul în condiţii vitrege este nevoie de determinare, perseve -

renţă şi, cel mai important, de speranţă.

Ceea ce s-a întâmplat cu denny face parte din fenomenul care

s-ar putea numi „renunţită”. din nefericire, chiar şi oamenii care

au supravieţuit fără nicio rană unui incident letal pot muri după

aceea. Alte persoane care au făcut parte din astfel de grupuri au

descris un fenomen de decădere treptată, de trecere printr-un ti -

par de simptome până când creierul, asemenea unui computer,

îşi încetează funcţionarea. La oameni, acest punct înseamnă

moartea. Ceea ce este, poate, și mai şocant este faptul că fenome -

nul nu este unul neobişnuit, deşi nu este larg răspândit în afara

comunităţii instructorilor în tehnici de supravieţuire. Totodată,

ne şi ajută să înţelegem cât de importantă este speranţa şi cum

lipsa ei poate fi fatală.
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una dintre cele mai de impact descrieri ale acestui proces a

fost făcută de Viktor Frankl, un psihiatru care, ca prizonier la

Auschwitz, l-a putut observa zi de zi. În acele circumstanţe ex-

treme, Viktor a observat că:

un om care s-a lăsat să decadă, fiindcă nu putea să mai între ză -

rească niciun obiectiv în viitor, se concentra asupra gândurilor

legate de trecut… există un anumit pericol când începi să pierzi

sentimentul realităţii prezentului… într-un fel, totul devine lipsit

de sens… În loc să privească greutăţile din lagăr ca pe un test al

puterii lor interioare, oamenii nu şi-au luat în serios viaţa şi au

dis preţuit-o ca pe ceva fără importanţă. au preferat să închidă

ochii şi să trăiască în trecut. pentru astfel de oameni, viaţa a de-

venit lipsită de sens.
19

Această experienţă umană extremă ne indică şi unul dintre stâlpii

fundamentali ce susţin psihicul supravieţuitorului – fără proiecţia

în viitor a unui obiectiv şi în absenţa sentimentului că putem in -

fluenţa atingerea acestuia, viaţa devine fără rost şi este imposibil

să mai ai și cea mai mică speranţă. se întâmplă astfel pentru că

este foarte important să ai sentimentul că îţi controlezi viaţa.

Când luam lecţii de zbor, procesul prin care pilotul prelua co-

manda, devenind persoana ce deţine controlul, era foarte expli -

cit. Pentru a preda comanda aeronavei, instructorul de zbor îi

spune elevului: „Ai controlul!” Pui mâinile pe manşă şi pe con -

tro lul acceleraţiei, apeşi cu picioarele pe pedale, începi să pilotezi

aeronava, după care spui „Am controlul.” Instructorul îţi repetă

„Ai controlul” şi încetează să mai atingă vreun element de co -

mandă a aeronavei. Acum este toată a ta. dacă nu preiei în mod

conştient controlul asupra unei situaţii, te va pilota ea pe tine.

Este necesar să preiei din nou controlul, să recunoşti în faţa ta că

tu eşti cel responsabil de cursul zborului şi să rămâi la comandă.
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La fel de important însă este să conştientizezi şi presiunile ge-

nerate de rolurile de pilot şi de lider în viaţa ta. Ce se întâmplă

după ce ai preluat controlul?

diverse studii realizate de psihologi specializaţi în compor-

tamente în situaţii de supravieţuire, cum este şi john Leach, au

arătat că oamenii care se descurcă bine în faza de impact a eve -

ni mentului care le schimbă viaţa tind să se descurce mai bine

şi în faza extrem de importantă de „recul” care urmează imediat

după aceea. Este vorba despre un interval în general între trei

ore şi trei zile, când are loc o revenire treptată a capacităţilor de

raţionament – după ce creierul supravieţuitorului începe să se

adapteze la noua situaţie – şi se confruntă cu dimensiunea reală

a evenimentului. dacă această adaptare nu are loc, este posibil

ca individul să intre pe un trend descendent cu dificultăţi în a se

descurca, iar în cazuri extreme se poate ajunge chiar la colaps

psihic total (aşa cum tocmai am văzut în cazul supravieţuito ri -

lor de pe nava Anglo Saxon, care au murit înainte ca bărcuţa de

salvare să ajungă în Bahamas).

Aspectele psihologice ale fazei de recul pot fi şi mai greu de

de păşit dacă mai intervin şi: răniri, oboseală, hipotermie, sete

sau foame.

Pe mica barcă de salvare, unul dintre factorii esenţiali a fost

pri varea de somn, a cărei influenţă a fost analizată în Capitolul 3.

Privarea de somn poate fi o modalitate foarte rapidă de dereglare

a proceselor mentale şi de subminare a moralului grupului, mai

ales că era oricum destul de greu ca acei oameni să poată dormi

în barca lor mică. La acest fapt s-a adăugat la scurt timp moartea

unuia dintre ei din cauza septicemiei. Aceasta a fost o lovitură ce

a afectat grav moralul celor rămaşi în viaţă – murise primul om

din echipaj şi le amintise în mod dramatic că şi vieţile lor erau

pe muchie de cuţit. Probabil că atunci au realizat că nu era aşa

de sigur că vor da de ţărmul Insulelor Leeward.
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după părerea mea, e posibil ca această moarte să fi declanşat

sentimente de vinovăţie în cazul liderul grupului, denny, care

fără îndoială s-a simţit responsabil pentru vieţile celorlalţi din

echi paj, iar acum a realizat că a eşuat în a-l salva pe unul dintre

ei. Foarte repede, povestea s-a schimbat: din liderul unui grup

care urma să fie salvat, atingând primul obiectiv pe care şi-l fixase,

denny a devenit liderul unui grup ai cărui membri urmau să

moară cu toţii fără speranţă şi fără obiective de atins. denny este

alt exemplu pentru ceea ce se poate întâmpla atunci când nu ne

schimbăm felul de a gândi în situaţii de presiune. dacă păstrăm

în minte o poveste veche, deşi contextul s-a schimbat, este impo -

sibil să ne fixăm obiective de atins şi, prin urmare, este imposibil

să avem vreo speranţă. Chiar mai rău de-atât, el a şi formulat ex -

plicit lipsa de speranţă şi a mai luat pe cineva cu sine când s-a

aruncat peste bord. Ar fi greu de găsit un studiu de caz mai eloc -

vent despre cât de important şi cât de greu este să fii la comandă

sub presiune şi despre cum se poate strica rapid echilibrul fragil

al unui grup aflat sub stres.

Obiective care pot fi atinse

Atunci când ne confruntăm cu o sarcină de rezolvat, trebuie să

înţelegem motivele pentru care facem ceea ce avem de făcut, cum

anume această sarcină se leagă de obiectivul împărtăşit şi cum

vom fi capabili să-l atingem. Revenind la denny, atunci când a

dispărut obiectivul împărtăşit de grup, respectiv acela de a-i con -

duce pe toţi într-un loc sigur, el nu a mai fost capabil să treacă la

obiectivul următor, respectiv acela de „a-i conduce pe cât mai

mulţi într-un loc sigur”. dintr-o dată a dispărut orice sentiment

al obiectivului împărtăşit, respectiv că lucrurile pe care le face îl

vor conduce spre succes, şi denny şi-a pierdut de tot speranţa.
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Tiparul de degradare psihică manifestat de regulă în faza de

recul este: raţionament, dependenţă, negare, retragere, apatie şi

pe urmă, posibil moarte. soluţia este să faci ceva. Atât de simplu

este. oamenii sunt mult mai simpli decât credem.

Aproape orice faci, cu condiţia să fie, în cele din urmă, con -

structiv, te va ajuta. oricine a primit vreodată veşti proaste şi şi-a

făcut din instinct un ceai ştie că am dreptate. Explicaţia este, în

parte, legată de confortul pe care ţi-l dă căldura, de efectul teinei

şi al dozei de energie pe care ţi-o dă zahărul. dar mai contează şi

că ai o mică sarcină pe care o poţi îndeplini şi, astfel, ai de ce să te

agăţi. de fiecare dată se confirmă faptul că supravieţuitorii au

nişte lucruri pe care le fac zi de zi, ceva care poate, în final, să fie

lipsit de sens, dar care lor le dă sentimentul că au un obiectiv şi

pro gresează. Poate fi vorba de ceva extrem de simplu, cum este

verificarea şi ordonarea proviziilor pe care le ai. Aşa cum au des -

coperit cei doi care au rezistat până la final, chiar şi faptul de a

ţine socoteala trecerii timpului te poate face să simţi că mergi

îna inte. Astfel, persoana care se luptă să supravieţuiască se va

simţi utilă şi va redobândi puţin control asupra destinului său.

Pe mare, unde opţiunile de joburi sunt mult mai limitate, desfa -

cerea nodurilor de la coarda de salvare când aceasta este încur -

cată – o frânghie lungă pe care o au ataşată majoritatea bărcilor

de salvare şi a plutelor, cu un mic inel sau disc la un capăt – şi

pu nerea ei în ordine în eventualitatea în care trebuie salvat ci-

neva – este o activitate utilă, cu care îţi ocupi timpul.

Pe mica barcă de salvare, cred că activitatea de a ţine un jur-

nal, deşi poate părea una superficială, a fost esenţială, deoarece

a furnizat o structură – era veriga de legătură cu ordinea trecu -

tului recent şi purta cu sine speranţa că într-o zi cineva îl va citi.

Când denny a pierdut această ancoră, a început să coboare în

apa tie. Este puţin probabil ca vreunul dintre noi să ajungă într-o
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bărcuţă ca a lui denny. dar dacă ajungem vreodată într-o situaţie

care se deteriorează, iar, în acest timp, alţii ne privesc ca pe un

lider, ar trebui să ne gândim la acele crestăruri în copastia bărcii

şi la ce reprezintă ele.

Putem aplica în mare acest sfat şi pentru situaţiile dificile de

pe uscat. dacă nu vei atinge ţinta de vânzări, trebuie să-ţi identi -

fici repede noi obiective, să înţelegi de ce este important să le rea -

lizezi pe acestea şi în ce mod vei reuşi să faci asta. dacă te-ai con -

centrat tot anul să obţii o promovare şi nu ţi-a ieşit, dă-ţi seama

exact din ce motiv nu s-a întâmplat asta şi stabileşte-ţi imediat noi

obiective. o să te ajute chiar şi acţiuni foarte simple, cum ar fi

să pui pe hârtie problema, să faci liste, să pui lucrurile în ordine.

nimic nu este mai rău decât să rătăceşti fără să ai niciun obiectiv.

Eu am în permanenţă o agendă la mine, pentru că vreau să notez

ce se întâmplă în caz că am nevoie, dar şi pentru că actul de a scrie

sau a înregistra ceva este de fiecare dată o modalitate pozitivă de

a încheia fiecare zi şi a te pregăti pentru următoarea.

Pentru a reuşi să te motivezi atunci când urmăreşti să duci la

îndeplinire un plan, în orice context, cheia este să ai un obiectiv

motivaţional ultim pe care să-l poţi atinge planificându-ţi o „foaie

de parcurs” cu obiective mai mici şi fezabile. Aşadar, cum faci

asta? dacă te dai bătut atunci când eşti într-o situaţie de viaţă

şi de moarte, calea pe care te găseşti o să ducă, în cele din urmă,

la moarte. dar cum să reuşim să ne găsim motivaţia, convingerea

că putem depăşi situaţiile grele, cum să ne păstrăm speranţa?

diverse simulări din cadrul a mai multe studii au demonstrat că

nu suferinţa în sine este responsabilă de sentimentul de deznă -

dejde. Ce trebuie să reţii este că lipsa de speranţă este generată

de credinţa că nu putem controla suferinţa.20 Prin urmare, dacă

păstrăm controlul asupra suferinţei prin eforturi proprii, ne pu -

tem păstra speranţa. Aceasta este cheia.
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dacă suntem capabili să împărţim cel mai important obiec-

tiv în unităţi mici şi fezabile, putem începe să le îndeplinim pas

cu pas şi, dacă le îndeplinim, simţim că avem controlul. dacă

nu eşti mulţumit la locul de muncă şi vrei să faci o schimbare în

carieră, s-ar putea să ţi se pară extrem de greu să începi să acţio -

nezi. Pe de altă parte, dacă fragmentezi acest obiectiv pe bucăţi

mici şi fezabile, cum ar fi să contactezi trei agenţii de recrutare

în următoarele două săptămâni, să-ţi faci un alt CV într-o lună,

să aplici la două joburi în decursul lunii viitoare, cel mai impor -

tant obiectiv devine o extensie logică a fiecăruia dintre obiecti -

vele mici de dinainte. Când faci paşi înainte în îndeplinirea sar-

cinii respective, creezi speranţă şi, cât timp poţi face asta, îţi oferi

cea mai bună şansă de a rezista în barca de salvare.

Am văzut, aşadar, că atunci când ne pierdem speranţa se în -

tâmplă lucruri rele. Vreau acum să-ţi spun una dintre poveştile

mele preferate despre supravieţuire, care este opusul poveștii lui

danny, pentru a echilibra puţin situaţia.

Frank, Phil şi George

În mai 1942, trei tineri aviatori ai Aviaţiei Regale Australiene au

fost trimişi să evacueze medical un soldat dintr-un avanpost în -

depărtat. Pentru această misiune, cei trei – Frank smallhorn, pi -

lo tul; Phil Bronk, medicul; şi George Booth, operatorul radio –

trebuiau să străbată în zbor în micul lor avion Fairey Gannet

una dintre cele mai puţin populate şi mai neprimitoare regiuni

din nor dul Australiei, Ţinutul Arnhem. Este o regiune vastă, de

97 000 de kilometri pătraţi, mai mare decât statul american Ca-

rolina de sud, dar şi mult mai mlăştinoasă, mai călduroasă şi

mai lipicioasă. Are copaci din abundenţă dar, din cauza solului

jos, apa proaspătă este uneori foarte greu de găsit, iar multele
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