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15. Nói với mọi người ñiều mong ñợi. 
“Hướng dẫn phỏng ñoán” – nói với mọi người những ñiều sắp xảy ra -- sẽ gây ra lo lắng, 
ñặc biệt là khi bạn tiên ñoán tin xấu. Nhưng ñược cảnh báo trước sẽ giúp chúng ta trụ 
ñược,  nó giúp chúng ta tránh ñược cảm giác mù quáng hoặc lạc lối, giúp chúng ta không 
suy sụp tinh thần khi các sự kiện xấu bất ngờ xảy ra. Cảnh báo mọi người về những gì 
chưa chắc chắn và khả năng sai sót là ñiều ñặc biệt có ích. Cũng có ích khi cảnh báo cho 
mọi người về những hành ñộng cần thiết trong tương lai, ñặc biệt là những việc mà họ dễ 
bỏ qua: “Bạn có thể muốn dừng uống thuốc trước khi chưa khỏi hẳn.”  

16. Giúp ñỡ mọi người có những hành ñộng cần thiết.  
Hành ñộng bảo vệ bản thân giúp giảm nhẹ sợ hãi; hoạt ñộng hỗ trợ người bị ảnh hưởng 
làm giảm bớt ñau thương. Mọi hành ñộng giúp chúng ta vượt qua ñược các  xúc cảm, và 
do ñó giúp ngăn ngừa ta rơi vào trạng thái hoảng loạn, phủ nhận, hoặc suy sụp thành trạng 
thái lãnh ñạm vô vọng. Hãy lập kế hoạch sớm cho những việc này; sẽ khó khăn hơn nhiều 
nếu ñợi ñến giữa cơn khủng hoảng ñể lên kế hoạch hành ñộng cho mọi người – bao gồm 
ñội quân tình nguyện giúp ñỡ những người bị ảnh hưởng.  

17. Hãy ñể mọi người lựa chọn hành ñộng.  
Cho mọi người lựa chọn hành ñộng không chỉ giúp  họ khả năng hành ñộng mà còn giúp 
cho họ khả năng quyết ñịnh. ðiều này cũng giúp sự tạo quyền tốt hơn như bức tường bảo 
vệ tránh ñược sự hoảng loạn hoặc lãnh cảm. Lý tưởng nhất là bạn ghi chú ñược một số 
giải pháp ở hai  cực, ñể những người ở các thái cực ít quan tâm hoặc quá quan tâm hơn 
mong ñợi của bạn không trở thành những người ñối nghịch; nghĩa là bạn cũng chuẩn bị 
các ñề xuất cho họ.  

18. Yêu cầu mọi người nhiều hơn. 
Trong một cuộc khủng hoảng, các ñộng lực/sự thúc ñẩy kiên cường và mang tính xã hội sẽ 
ganh ñua với các xung lực ít mong muốn hơn: hoảng loạn, thụ ñộng, ích kỷ. Hãy liên minh 
với nhóm thứ nhất ñể ñối phó với nhóm thứ hai bằng cách yêu cầu mọi người nhiều hơn. 
Hãy yêu cầu sự giúp ñỡ của mọi người trước cũng như trong khi có khủng hoảng. Yêu cầu 
mọi người giúp ñỡ cộng ñồng, hàng xóm (và cả tổ chức của bạn), chứ không chỉ riêng bản 
thân họ--tuy nhiên cần phải yêu cầu họ giúp ñỡ chính họ ñã. Yêu cầu mọi người nhiều hơn 
về cảm xúc . Hãy “cho phép” chúng tôi tìm tình huống không phải chịu ñựng, tuy nhiên 
phải làm rõ với mọi người là bạn mong ñợi mọi người phải có khả năng vượt qua. 
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