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 8. Không chẩn ñoán hoặc lập kế hoạch quá mức cho sự hoảng loạn.  
Hoảng loạn tương ñối hiếm xảy ra (cho dù có thiệt hại nặng nề) trong khủng hoảng. Mọi 
cố gắng tránh hoảng loạn – ví dụ, giấu các tin xấu và tìm cách trấn an thái quá có thể có 
tác dụng ngược lại là dễ dẫn ñến hoảng loạn hơn. Cán bộ cần phải tính ñến xu hướng hay 
tưởng tượng mọi người ñang hoảng sợ hoặc sắp hoảng loạn trong khi họ chỉ ñơn thuần là 
lo lắng ... hoặc có thể là không tuân theo hoặc không tin tưởng ở bạn. 

 9. Không loại tr ừ hoàn toàn hoảng sợ 
Con người hoàn toàn có lý khi cảm thấy sợ hãi trong một cuộc khủng hoảng. Mọi người 
không hề lo sợ sẽ ñể bạn tự giải quyết tình hình là ñiều không thể xảy ra, cũng là ñiều 
không mong muốn; cảnh giác và ñề phòng phụ thuộc vào mức ñộ lo ngại. Hơn nữa con 
người ñược kiểm soát bằng mạch ñiện tử khi trải nghiệm và chịu ñựng lo sợ, thường nỗi 
lo sợ này giảm ñi khi chúng ta có một mối lo sợ khác lớn hơn. Các thải cực lãnh ñạm, 
hoảng sợ, kinh hoàng, và phủ nhận ñều có hại, tuy nhiên trong cơn khủng hoảng mức ñộ 
sợ hãi vừa phải không phải là ñiều ñáng lo; nó là một phần của giải pháp.  

10. ðừng quên các cảm xúc khác ngoài sự lo sợ. 
Khi con người ñối mặt với khủng hoảng, “lo sợ” chỉ là một khả năng của phản ứng. 
“ñồng cảm/ñau khổ/chán nản” cũng rất phổ biến, và cần ñược sự quan tâm của người 
quản lý khủng hoảng. Ngoài ra còn có các phản ứng khác: giận dữ, tổn thương và tội lỗi. 
Tất cả các phản ứng tình cảm này ñều là bình thường, với người ảnh hưởng trong tình 
huống khẩn cấp cũng như công chúng. Tuy nhiên khả năng phục hồi cũng là ñiều bình 
thường; ña số mọi người có thể ñương ñầu ñược.  

11. Không coi thường cảm xúc của công chúng. 
Thái ñộ coi thường nỗi lo sợ của mọi người và các cảm xúc khác thường có tác dụng 
ngược lại. Các thuật ngữ cần tránh bao gồm “hoảng sợ,” “kích ñộng,” và “phi lý”. Kể cả 
khi những từ này là ñúng, chúng cũng không có tác dụng gì – mà thường là không ñúng. 
Thậm chí khi ngăn cản các hành vi nguy hiểm, ví dụ như bêu xấu, cần phải làm ñiều này 
với sự thông cảm hơn là chế nhạo. Nếu bạn nản chí với công chúng, hãy thể hiện một 
cách kín ñáo, ñể không bị lộ ra ngoài, trừ phi bạn muốn như vậy.  
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12. Xác nhận nỗi lo sợ của mọi người. 
Thay vì ñể mặc mọi người với nỗi lo sợ, hãy giúp họ chịu ñược nỗi lo sợ bằng cách thừa 
nhận  nó, và còn có thể chia sẻ rằng bạn cũng có một chút lo sợ.  Thậm chí nỗi lo sợ 
không có cơ sở xác ñáng vẫn có thể thừa nhận nó là ñiều tự nhiên, có thể thông cảm ñược 
và có khả năng lan rộng: “ Mặc dù bằng chứng rủi ro về sức khoẻ là rất nhỏ, tôi thậm chí 
cũng hơi lo khi sáng nay nghe thấy có người hắt hơi trên xe buýt.”  

 
13. Chịu những phản ứng thái quá lúc ban ñầu. 

Một trong những cách thông thường con người tiếp thu rủi ro mới là “phản ứng một cách 
thái quá” lúc mới ñầu . Chúng ta dừng ngay mọi thứ có vẻ nguy hiểm; Chúng ta trở nên 
thận trọng quá mức trước thông tin và thậm chí cả người lạ trên phố; chúng ta cá nhân 
hoá rủi ro và tiến hành phòng ngừa không cần thiết hoặc quá sớm. Các chuyên gia tâm 
thần gọi ñây là “phản ứng ñiều chỉnh”. ðây là một hình thức tập dượt hiệu quả về cảm 
xúc và chuẩn bị, và cần ñược cảm thông-- nếu ñược cán bộ xử lý tốt, ñó sẽ là những lúc 
ñúc rút bài học. Con người sẽ nhanh chóng ổn ñịnh sang trạng thái Bình thường Mới.  

 
14. Thiết lập tính nhân ñạo. 

Các chuyên gia có vẻ ngoài chuyên nghiệp. Nhưng ñặc biệt trong tình huống khủng 
hoảng, các nhà lãnh ñạo tài ba nhất bộc lộ tính nhân ñạo. Bộc lộ cảm xúc của bạn về cơn 
khủng hoảng và cho mọi người thấy bạn có thể ñương ñầu ñược; ñiều ñó sẽ giúp cho số 
còn lại vượt qua ñược xúc cảm, và giúp xây dựng một liên minh vững chắc hơn với bạn. 
Bộc lộ mong muốn và hy vọng của bạn. Kể chuyện về quá khứ, về gia ñình bạn, những gì 
bạn và các ñồng nghiệp trao ñổi về cơn khủng hoảng sáng nay.  
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