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Какво представлява тревожността? 

 

Тревожността се отнася до мисли и поведенчески проблеми, които 

са резултат от прекомерен страх и безпокойство. Страхът е най-

добре описан като емоционален отговор на реална или възприемана 

заплаха, докато тревожността се фокусира върху очакването на 

бъдеща заплаха. Тревожността често може да се опише с думи като 

стрес, притеснение или нервност. 

Всеки ден живеем под някакво напрежение, при което понякога 

тревожността може да ни помогне да се подготвим за трудни или 

стресиращи ситуации. В най-добрия случай чувствата на тревожност 

се задържат кратко и ние се връщаме към обичайните си ежедневни 

режими, без да има сериозни смущения. Въпреки това, в някои 

случаи тези нива на тревожност са по-интензивни и продължителни 

и в резултат ефектът върху живота ни става по-разрушителен и 

фрустриращ. 

 Тревожността се класифицира като разстройство, след като 

симптомите на тревожност станат хронични и нарушат способността 

ни да функционираме в ежедневието си. Хората с тревожни 

разстройства често изпитват интензивна, прекомерна и постоянна 

тревога и страх от ежедневни ситуации. Често тревожните 

разстройства включват повтарящи се епизоди на внезапно чувство 

на силна тревожност и страх или ужас, които достигат своя пик в 

рамките на минути. Тези чувства на безпокойство и паника пречат 

на ежедневните дейности и могат да са не само трудни за 

контролиране, но и не са пропорционални на действителната 

опасност и могат да продължат дълго време. Хората, които изпитват 

силна тревожност може да избягвате места или ситуации именно, за 

да предотвратите тези чувства.  
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Какви обаче са симптомите, с които се характеризира 

тревожността? 

 

Симптоми 

Честите признаци и симптоми на тревожност включват: 

 Чувство на нервност, неспокойствие или напрежение 

 Имате усещане за предстояща опасност, паника или гибел 

 Наличие на повишен пулс 

 Дишане учестено (хипервентилация) 

 Изпотяване 

 Треперене 

 Чувство за слабост или умора 

 Проблем с концентрацията или мисленето за нещо различно 

от настоящото притеснение 

 Имате проблеми със съня 

 Изпитвате стомашно-чревни  проблеми 

 Имате затруднения при контролирането на притеснението 

 Имате желание да избягвате неща, които предизвикват 

безпокойство 
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Какво представляват тревожните разстройства? 

 

Тревожните разстройства са състояния, при които имате тревожност, 

която не изчезва и може да се влоши с течение на времето. 

Симптомите могат да попречат на ежедневните дейности като 

изпълнение на работата, ангажименти, както и да има своето 

негативно отражение върху нашите взаимоотношения. 

 

Видове тревожни разстройства: 

Агорафобията е вид тревожно разстройство, при което хората се 

страхуват и често избягва места или ситуации, които могат да ги 

накарат да изпаднат в паника и да се почувствате в капан, 

безпомощност или смущение. 

Тревожното разстройство следствие на медицинско състояние, 

включва симптоми на силна тревожност или паника, които са пряко 

причинени от физически здравословен проблем. 

Генерализираното тревожно разстройство включва постоянна и 

прекомерна тревожност и безпокойство от дейности или събития - 

дори обикновени, рутинни проблеми. Притеснението не е 

пропорционално на действителното обстоятелство, трудно се 

контролира и влияе върху това как се чувствате физически. Често се 

появява заедно с други тревожни разстройства или депресия. 

Паническото разстройство включва повтарящи се епизоди на 

внезапно чувство на интензивно безпокойство и страх или ужас, 

които достигат връх в рамките на минути (панически атаки). Хората 

могат да имат усещане за предстояща гибел, задух, болка в гърдите 

или бързо, трептене или удари на сърцето (сърцебиене). Тези 

панически атаки могат да доведат до притеснение дали ще се 

повторят или да се избегнат ситуации, в които са се случили. 
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Социалното тревожно разстройство (социална фобия) включва 

високи нива на тревожност, страх и избягване на социални ситуации, 

дължащи се на чувство на смущение,  безпокойство от това да хората 

да бъдат оценявани или възприемани негативно от другите. 

Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) е разстройство, при 

което хората имат повтарящи се, нежелани мисли, идеи или 

усещания (мании), които ги карат да се чувстват подтикнати да 

правят нещо повтарящо се (компулсии). Повтарящото се поведение, 

като измиване на ръце, проверка на определени неща или 

почистване, може значително да попречи на ежедневните дейности 

и социалните взаимодействия на човека. 

Посттравматично стресово разстройство (ПТСР) е психиатрично 

разстройство, което може да се появи при хора, преживели или са 

били свидетели на травматично събитие като природно бедствие, 

сериозна катастрофа, терористичен акт, война / битка или които са 

били заплашвани със смърт, сексуално насилие или сериозно 

нараняване. 

Специфичните фобии се характеризират с голяма тревожност, 

когато определени хора биват изложени на конкретен обект или 

ситуация и се характеризират с отбягващо поведение.  

Тревожното разстройство, предизвикано от вещества, се 

характеризира със симптоми на интензивна тревожност или паника, 

които са пряк резултат от злоупотреба с наркотици, прием на 

лекарства, излагане на токсично вещество. 

Други уточнени тревожни разстройства и неуточнени тревожни 

разстройства са термини за тревожност или фобии, които не 

отговарят на точните критерии за други тревожни разстройства, но 

са достатъчно значими, за да бъдат притеснителни и разрушителни. 
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Причини 

Причините за тревожните разстройства не са напълно изяснени. 

Житейският опит като травматични събития изглежда предизвиква 

тревожни разстройства при хора, които вече са склонни към 

тревожност. Наследствените черти също могат да бъдат фактор. 

Медицински причини 

При някои хора тревожността може да е свързана със здравословен 

проблем. В някои случаи признаците и симптомите на тревожност са 

първите показатели за медицинско заболяване.  

Примери за медицински проблеми, които могат да бъдат свързани с 

тревожност, включват: 

 

 Сърдечно заболяване 

 Диабет 

 Проблеми с щитовидната жлеза, като хипертиреоидизъм 

 Респираторни нарушения, като хронична обструктивна 

белодробна болест (ХОББ) и астма 

 Злоупотреба с наркотици или отнемане 

 Оттегляне от алкохол, лекарства против тревожност 

(бензодиазепини) или други лекарства 

 Хронична болка или синдром на раздразнените черва 

 Редки тумори, които произвеждат определени хормони за 

борба или бягство 

 

Понякога тревожността може да бъде страничен ефект на някои 

лекарства. 
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Рискови фактори 

Тези фактори могат да увеличат риска от развитие на тревожно 

разстройство: 

Травма. Децата, които са претърпели насилие или травма или са 

станали свидетели на травматични събития, са изложени на по-висок 

риск от развитие на тревожно разстройство в даден момент от 

живота. Възрастните, които преживяват травматично събитие, също 

могат да развият тревожни разстройства. 

Стрес поради заболяване. Наличието на здравословно състояние 

или сериозно заболяване може да предизвика значителни 

притеснения свързани с въпроси като лечение и бъдеще. 

Натрупване на стрес. Голямо събитие или натрупване на по-малки 

стресови житейски ситуации може да предизвикат прекомерна 

тревожност - например смърт в семейството, стрес на работното 

място или постоянна тревога за финансите. 

Личност. Хората с определени типове личност са по-склонни към 

тревожни разстройства, отколкото други. 

Други психични разстройства. Хората с други психични 

разстройства, като депресия, често имат и тревожно разстройство. 

Наличие на роднини с тревожно разстройство. Тревожните 

разстройства могат да протичат в семейства. 

Наркотици или алкохол. Употребата на наркотици или алкохол 

или злоупотребата или отнемането може да предизвика или влоши 

безпокойството. 

 

Бих искала в следващите няколко страници да илюстрирам един 

пример на пациент със социална тревожност, за да може за момент 
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да си представим какво мисли и чувства един човек, който като, че 

ли е попаднал в капана на тревожността. Следващите няколко реда, 

които ще прочетете са написани от самия човек, който се съгласи да 

сподели своята история с нас.  

 

Илюстрация на случай на социална тревожност  

(социална фобия) 

 

„Винаги съм бил срамежливо и чувствително дете, но дори не бях 

чувал за социална тревожност, докато не посетих психолог. 

Мислех, че съм роден срамежлив и не мога да направя нищо, за да го 

променя, така че дори не опитвах. Бях се отказал от себе си, убеден, 

че не съм спечелил от генетичната лотария, затова се надявах да 

имам по-добър късмет следващия живот. От години страдах 

мълчаливо. Чувствах се толкова смутен и засрамен, че не казвах на 

никого, нито търсех помощ. Бях възпитаван да вярвам, че е слабост 

да се говори за чувства. Когато се опитах да кажа на някои хора, 

почувствах, че не ме разбираха. Казваха ми неща като „Я се 

стегни“ или „Какво ти пука какво мислят другите?“ Тогава 

осъзнах, че да споделиш за нуждата си от помощ и да говориш за 

чувствата си е едно от най-смелите неща, които човек може да 

направи. Търсенето на помощ е първата стъпка към промяната. 

Ако се държиш така, сякаш всичко е наред, когато не е, как очакваш 

някой да ти помогне? Статистиката показва, че повечето хора 

страдат мълчаливо около 10 години, преди да потърсят помощ по 

въпроса със социалната тревожност. Това е лудост, защото 

състоянието е лечимо. Животът ми се промени, когато потърсих 

помощ. Започнах терапия и дори срещнах един човек, който също е 

страдал от социална тревожност. Този човек с много усилия от 

своя страна успя да ме убеди, че тя не е доживотна присъда. Щом 

повярвах, че мога да я преодолея, всичко се промени за мен. “ 
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С този конкретен случай бих искала да илюстрирам именно това, че 

каквато и форма на тревожност да имате, когато не можете сами да 

се справите с тревожността, психологическата помощ и подкрепа 

могат да помогне. Важно е разбра се да отбележим, че това много 

зависи от конкретното състояние на човек, тъй като има случаи, в 

които хората могат и сами да се справят с тревожността си, 

прилагайки  различни психологически техники и упражнения, които 

ще разгледаме в следващите няколко страници.  

 

Техники за преодоляване на различни 

тревожни състояния 

 

 

Арт терапевтични методики  

Арт терапевтичните методики ни позволяват не само да се 

изразяваме визуално, но и може да ни помогне да преоткрием нови 

начини за справяне с тревожността чрез подобряване на 

самочувствието, решаване на проблеми, изразяване на чувства, 

решаване на проблеми и поставяне на цели, което помага в работата 

за подобряване на мисловните модели. Творческият процес 

насърчава нови перспективи, които са извън структурата на езика. 

Изкуството използва метафора, символика и динамични мисли, за да 

представи човешкия опит по начин, по който езикът не може. Това е 

особено важно за хората, които се чувстват извън контакт със своите 

емоции или чувство за себе си.  

 



11 
 

Кои са някои от предимствата на арт терапията за подпомагане 

при тревожност: 

 

 Успокоява нервната система 

 Действа като разсейване 

 Прекъсва руминацията ( мисловно предъвкване)  

 Насърчава съсредоточаването върху едно нещо 

 Повишава самочувствието от акта на създаване на нещо 

 Намалява прекомерната стимулация от външни източници 

 Осигурява тактилна стимулация 

 Освобождаване от стреса 

 Арт дейности могат да бъдат приложени самостоятелно, 

когато възникни повишена тревожност 

 

Техника номер 1: Рисунка на тревожност 

 

За това упражнение може да използвате всякакви материали за 

рисуване – флумастери, пастели, бои, моливи. За целите на това 

упражнение е хубаво да използвате лист хартия, който да сгънете 

наполовина. От едната страна трябва да нарисувате ситуация, когато 

сте се тревожили за нещо. Опитайте се да пресъздадете тази 

ситуация максимално достоверно, размишлявайки в детайли. 

Например кога се е случила тази ситуация, къде сте се намирали, 

какво сте парили, с кого сте били? Наблегнете на изразяването на 

цветовете, действията, които асоциирате с този конкретен момент. 

Фокусирайте се първо кое e конкретното нещо, което ви носи 

безпокойствие, а след това идентифицирайте кои са причините да се 

появява безпокойствието. Не забравяйте също така, че тук не е важно 

дали можете или не можете да рисувате. Важното е как изразявате 
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себе си, емоциите си и най-вече по какъв начин пресъздавате 

ситуацията на листа. След като нарисувате тази част от друга страна 

на листа трябва да нарисувате как сте се справили с безпокойството 

си и тревожността. Сега се фокусирайте върху уменията ви за 

намаляване на тревожността и разрешаването на проблеми. Кое е 

това, което ви е помогнало в предишни ситуации, които са 

провокирали у вас чувството на безпокойство. Например това може 

да са конкретни мисли или аргументи, които са успели в конкретната 

ситуация да ви помогнат да се справите или конкретно действие.  В 

моята работа с един мой клиент, с когото работихме върху методи за 

справяне  с неговата тревожност, това, което му помагаше в 

конкретни ситуации беше следната мисъл, за която той се сещаше, 

когато чувстваше тревожност „ мислите не са факти“. Следователно 

със сигурност има някои мисли или неща, които могат да ви 

помогнат да намалите усещането ви за тревожност. Целта именно на 

това терапевтично арт упражнение е именно идентифицирането на 

конкретното нещо, което ви тревожи, но най-вече изследването на 

начините за справяне, които в миналото са ви помогнали.   

 

Техника номер 2: Овладяване на безпокойството  

Нарисувайте тревожността си овладява, например в някакъв вид 

кутия или клетка. Изследвайте безпокойството си и методите за 

намаляване на стреса.  Фокусът тук трябва да бъде върху методите 

за придобиване на контрол върху собствените ви емоциите. Целта на 

това упражнение е да ви помогне да си представите и да 

визуализирате как тревожността ви може да бъде овладяна.  

 

 

Техника номер 3: Нарисувайте се самоуверени 
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В това упражнение трябва да нарисувате себе си в ситуация, в която 

сте действали самоуверени и сте действали решително дори и да сте 

изпитвали до някаква степен тревожност или неувереност. След като 

нарисувате себе си по този начин, трябва да се фокусирате върху 

това какво означава за вас да бъдете самоуверен и как това се 

различава от това да бъдеш пасивни и да се подавате не 

тревожността. Фокусът тук е да изследвате начините, чрез които 

ставате по-самоуверени и придобият повече контрол над тревожни 

ситуации.  

 

Когнитивно-поведенчески техники  

 

КПТ се основава на идеята, че начините по които мислим (познание), 

чувстваме (емоция) и действаме (поведение), всички те 

взаимодействат заедно. По-конкретно, нашите мисли определят 

нашите чувства и нашето поведение. Следователно отрицателните и 

нереалистични мисли могат да ни причинят стрес и да доведат до 

проблеми. Когато човек страда от психологически стрес, начинът, по 

който интерпретира ситуациите, става изкривен, което от своя 

страна има отрицателно въздействие върху действията, които 

предприема. Поради това целта на КПТ е да идентифицира кога 

хората правят негативни и изкривени интерпретации, помагайки им  

да разработят алтернативни начини на мислене и поведение, които 

имат за цел да намалят техния дистрес и тревожност.  

 

Когнитивно-поведенческата терапия се превърна във водещото 

лечение за тревожност и с основателна причина. Изследванията 

показват, че КПТ може да бъде ефективно средство за лечение на 

тревожност. КПТ работи, като идентифицира и адресира как мислите 

и поведението на човек взаимодействат, за да създадат безпокойство. 
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Терапевтите работят с клиенти, за да разпознаят как негативните 

мисловни модели влияят върху чувствата и поведението на човека. 

Ето пример за това как двама различни хора могат да реагират на 

ситуация по различен начин въз основа на своите мисли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тук КПТ се опитва да се намеси, като променя негативните 

мисловни модели, преподава умения за релаксация и променя 

поведението, което води до влошаване на проблема.  

 

Техника номер 1: Когнитивното реструктуриране  

 

Какво е когнитивно преструктуриране? 

Когнитивното реструктуриране е полезна психотерапевтична 

техника за изследване и идентифициране на негативни мисли и 

убеждения, както и техника за оспорване и трансформиране на 

ирационални или дезадаптивни мисли, известни като когнитивни 

изкривявания. Тези когнитивни изкривявания включват 
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свръхгенерализирано мислене „всичко или нищо“, магическо 

мислене, катастрофално мислене и т.н.  

 

Приложения 

 

Когнитивното реструктуриране се използва успешно за лечение на 

голямо разнообразие от състояния, включително депресия, 

посттравматично стресово разстройство, зависимости, тревожност, 

социални фобии, проблеми в отношенията и стрес. Можете обаче 

сами да приложите техниката, за да преформулирате по-малко 

сериозни, ежедневни негативни мисли. Можете да го използвате, за 

да преодолеете не само негативното мислене например преди да 

говорите пред публика или да подобрите настроението си, но също 

така може да приложите тази техника, за да преодолеете тревожни 

състояния. Не на последно място тази техника е също така и полезна 

за преодоляване на страха от провал и неуспех.  

 

Когнитивното реструктуриране включва четири стъпки:  

 

1. Идентифициране на проблемни познания, известни като 

„автоматични мисли“ (АМ), които представляват 

дисфункционални или негативни възгледи за себе си, света или 

бъдещето въз основа на вече съществуващи вярвания за себе 

си, света или бъдещето.  

 

2. Идентифициране на когнитивните изкривявания спрямо АМ.  

 

 

3. Рационално оспорване на АМ.  
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4. Разработване на рационално опровержение на АМ.  

 

 

Има шест вида автоматични мисли: 

 

1. Катастрофално мислене – „ Ще ме скъсат на изпита“  

2. Свръхгенерализиране – „Тази вечер беше пълен провал“  

3. Етикетиране – мисли, свързани с оценяване и поставяне на 

етикети. 

4. Преувеличаване – „ Това е краят на света“  

5. Селективно мислене – „ Той е лош човек“ 

6. Персонализиране – ние си приписваме вина за събитие, което 

може да зависи от много други фактори. 

7. Всички други мисли, които не са категоризирани 

 

Петте основни негативни чувства:  

1. Тъга  

2. Гняв 

3. Вина 

4. Страх (тревожност)  

5. Срам  
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Как да използваме когнитивното реструктуриране? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следвайте стъпките по-долу, за да използвате техниката на 

когнитивно реструктуриране. 

 

Стъпка 1: Успокойте се 

Ако все още сте разстроени или стресирани от мислите, които искате 

да изследвате, може да ви е трудно да се концентрирате върху 

прилагането  на техниката. Използвайте медитация или дълбоко 

дишане, за да се успокоите, ако се чувствате особено стресирани или 

разстроени. 

Стъпка 2: Определете ситуацията 

Започнете с описание на ситуацията, която е предизвикала вашето 

негативно настроение. Опитайте се да бъдете максимално конкретни 

като си отговорите на тези въпроси: 

Къде бяхте? Кога се случи това? 

Какво се случи? С кого бяхте?   
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Стъпка 3: Анализирайте емоциите, чувствата си 

След като идентифицирате конкретната ситуация и детайлите около 

нея, запишете чувствата или емоциите, които сте изпитвали по време 

на ситуацията. Важно е обаче да правите правилно разграничение 

между вашите мисли и основни чувства. Лесен начин за това 

разграничаване на мислите от чувствата се състои в това, че 

обикновено можете да опишете чувствата с една дума, докато 

мислите са по-сложни. Например „Той отхвърли моето 

предложение пред моите колеги“ би било мисъл, докато свързаните 

с тази мисъл чувства могат да бъдат разочарование, гняв или 

несигурност. За да можете да идентифицирате какви чувства сте 

изпитали по време на ситуацията, се опитайте да отговорите на 

следните въпроси:  

Каква емоции чувствах по това време? Какви други изпитах? 

Колко интензивни бяха те? 

 

Тук е важно да отбележим, че дадена ситуация може да провокира в 

нас наличието на няколко различни емоции и чувства. Например 

една ситуация може основно да провокира в нас тревожност, но 

същевременно и гняв и тъга. Следователно след като 

идентифицирате всички чувства, които сте изпитали е важно да 

определите интензивността на всяка една емоция като се опитате да 

я номерирате от 0  до 100 процента като в случая границата към 100 

символизира най-силен интензитет на емоцията.  

 

 

Стъпка 4: Идентифицирайте негативната автоматична мисъл 
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Сега запишете естествените реакции или така наречената 

„автоматична мисъл“, която сте изпитвали, когато сте чувствали тези 

емоции. Тук е важно да отбележим, че чувството трябва да 

съответства а мисълта.  

В горепосочения пример вашите мисли биха могли да бъдат: 

„Може би уменията ми за анализиране не са достатъчно добри.“ 

"Той е толкова груб и арогантен!" 

"Никой не ме харесва." 

„Това подкопава бъдещето ми в тази компания.“ 

В този пример най-тревожните мисли вероятно ще бъдат „Може би 

уменията ми за анализ не са достатъчно добри“ и „Никой не ме 

харесва“. 

Опитайте се да си отговорите на следните въпроси, за да може по-

лесно да идентифицирате негативната автоматична мисъл: 

„Когато се почувства точно така, какво си помисли?“  

„Каква идея те накара да се почувстваш така?“  

 

Стъпка 5: Намерете обективни доказателства, подкрепящи тази 

негативна автоматична мисъл 

Идентифицирайте доказателствата, които обективно подкрепят 

вашите автоматични мисли. Важно е винаги да имате в предвид това, 

че доказателствата винаги трябва да бъдат факти. В нашия пример 

можете да напишете следното: 

„Срещата продължи и решенията бяха взети, но моето 

предложение беше пренебрегнато.“ 

„Той откри недостатък в един от моите аргументи.“ 
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Вашата цел е да погледнете обективно на случилото се и след това 

да запишете конкретни събития или коментари, довели до вашите 

автоматични мисли. 

 

Стъпка 6: Намерете обективни доказателства, които не 

подкрепят негативната автоматична мисъл 

След това идентифицирайте и запишете доказателства, които 

противоречат на автоматичната мисъл. Тук има две правила, които 

непременно трябва да вземете в предвид преди да формулирате 

вашите обективни доказателства. Първото е от тях е, че броят на 

вашите обективни доказателства, които не подкрепят негативната 

автоматична мисъл трябва да е минимум с едно доказателство 

повече от вашите обективни доказателства, подкрепящи негативната 

автоматична мисъл. Второто важно правило е вашите доказателства 

да бъдат факти от действителността, а не например усещания, които 

можете да имате за вас или дадената ситуация.  

В нашия пример това може да са следните формулирани 

доказателства: 

„Недостатъкът беше незначителен и не промени изводите.“ 

„Анализът беше обективно обоснован, а моето предложение беше 

реалистично и обосновано.“ 

 „Моите клиенти уважават моя анализ и моето мнение.“ 

Както можете да видите, тези твърдения са по-справедливи и по-

рационални от реактивните мисли. 

„СПРИ! Поеми си дъх….“ 

„Това факт ли е или мнение?“ 

„Какво би казал някой друг за тази ситуация? Каква е по-

голямата картина?“ 
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„Има ли друг начин да се види тази ситуация?“ 

„Персонализирам ли какво се е случило?“ 

„Колко важно е това? Колко важно ще това да е след 6 месеца?“ 

„Дали реакцията ми е пропорционална на действителното 

събитие?“ 

 

Стъпка 7: Идентифицирайте алтернативна мисъл 

На този етап вече сте разгледали и двете страни на ситуацията. Сега 

трябва да разполагате с информацията, която ви е необходима, за да 

вземете справедлив, балансиран поглед върху случилото се. Ако все 

още се чувствате несигурни, обсъдете ситуацията с други хора или 

тествайте въпроса по друг начин. 

Когато стигнете до балансиран поглед, запишете тези мисли. 

Алтернативните мисли в този пример сега могат да включват 

следните примери за алтернативни мисли: 

„Имаше грешка, но това не повлия на валидността на 

заключенията.“ 

"Хората бяха изненадани и малко шокирани от начина, по който 

той се справи с моето предложение." (Този коментар би последвал 

неофициален разговор с други хора на срещата.) 

Важно е алтернативата да позволява да бъде тествана в реалността и 

да отговаря на миналия ви опит.  

"Аз съм добър в този вид анализ. Други хора уважават моите 

способности." 
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Стъпка 8: Наблюдавайте настоящото си настроение 

 

Вече трябва да имате по-ясна представа за ситуацията и най-

вероятно ще откриете, че усещанията и чувствата ви са се 

подобрили. Запишете отново същите чувства, които по-рано 

идентифицирахте и отново номерирайте техния интензитет от 0 до 

100 процента на базата на настоящите ви усещания. Тук следва 

интензитета на вашите чувства да се е намалил на базата на 

упражнението, което дотук извършихте.  

Накрая, създайте няколко положителни твърдения, които можете да 

използвате, за да се противопоставите на подобни негативни 

автоматични мисли в бъдеще. 

 

Внимание: 

Отрицателното мислене може да причини тежки здравословни 

проблеми. Доказано е, че когнитивното реструктуриране има 

положителен ефект върху намаляването на негативното мислене. 

Въпреки това, ако имате някакви притеснения относно вашето 

състояние или ако негативните мисли ви причиняват значителен или 

траен дискомфорт е изключително важно да се консултирате с 

квалифициран специалист.  

 

Ключови точки 

Когнитивното реструктуриране е полезно за разбиране какво се крие 

зад нашите негативни чувства и усещания. Те могат да подкопаят 

работата ни или да навредят на отношенията ни с другите хора. 

За да приложите когнитивното реструктуриране, преминете през 

следния процес: 
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1.Успокойте се. 

2. Запишете ситуацията, която предизвика у вас появата на негативна 

мисъл. 

3. Определете чувствата, които сте изпитали в конкретната 

ситуацията. 

4. Идентифицирайте и запишете негативната автоматична мисъл, 

която сте изпитвали, когато сте почувствали емоциите, които в 

предишната стъпка вече определихте.  

5. Идентифицирайте доказателствата, които подкрепят тази 

негативна автоматична мисъл. 

6. Идентифицирайте доказателствата, които противоречат на 

негативната автоматична мисъл. Не забравяйте, че тук 

доказателствата трябва да са минимум с едно повече на брой в 

сравнение с доказателствата, които не подкрепят негативната мисъл, 

както и че те трябва да са факти от действителността.  

7. Сега определете една нова алтернативна мисъл относно 

конкретната ситуация. 

8. И накрая, наблюдавайте чувствата си сега и определете техния 

интензитет.  

Преминавайте през този процес всеки път, когато изпитвате 

негативно настроение или мисъл, които предизвикват у вас страх, 

опасение или тревожност. Колкото повече пъти прилагате тази 

техника, толкова по-лесно ще бъде за вас не само да идентифицирате 

вашите негативни мисли и чувства, но и да ги трансформирате в едни 

по-положителни и реалистични такива.  
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Техника номер 2: Размяна на негативни мисли с положителни 

такива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

След като вече сте запознати с предишното упражнение „ 

когнитивно реструктуриране“ сега можете по-задълбочено да 

приложите втората когнитивно-поведенческа техника, а именно 

„размяна на негативни мисли с положителни такива“.  
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Започнете тази дейност на тихо място. Отляво запишете колкото се 

може повече автоматични негативни мисли, които се появяват в 

съзнанието ви. Когато приключите, отделете време, за да оспорите 

всяка негативна мисъл, като намерите положителна, реалистична 

мисъл, отразяваща реалността и след това я напишете от дясната 

страна. Тази дейност отнема време и не може да се бърза. Опитайте 

се да отделите поне 20 минути за всяка мисъл. 

Целта на тази дейност е да ви помогне да придобиете навика да 

откривате положителното във всички неща. Не забравяйте, че като 

промените мислите си, ще промените начина, по който се чувствате. 

Бъдете търпеливи към себе си и направете всичко възможно да си 

дадете достатъчно време за прилагането на тези техники. Повтаряйте 

толкова често, колкото можете, за да развиете по-позитивен поглед 

върху живота. 

Не забравяйте, че ресурса винаги е у вас. 

 

 

Техники от психотелеснaта-ориентирана терапия 

 

Психотелеснa-ориентирана терапия се основава на концепцията, че 

тялото и умът са едно и не трябва да бъдат третират независимо едно 

от друго. Тази терапия е събирателен термин за много различни 

терапевтични техники, в които тялото е централен фокус. Тези 

техники могат да бъдат много полезни при: оплаквания от страх и / 

или тревожност, хипервентилация, негативен образ на тялото, страх 

от близост.  

С какво могат да помогнат тези техники: 

• да имаме повече контакт с чувства ни 
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• да изразяваме проблемите си с думи 

• да научим физически начини да се отпуснем 

• да се научим как да се заземявате и центрирате 

• да се научим да използвате тялото си, за да можем да влезем в 

контакт с нашите чувства 

• да се научим да изразявате емоциите си 

• да се научим да разбираме тялото си, стойката си, израженията ни 

и посланията на тялото ни. 

 

Принципи на ориентираната към тялото терапия 

 

• Тялото и умът образуват неделима единица. 

• Точно като ума, тялото има функция за архивиране: то съхранява 

преживявания чрез така наречената „телесна памет“ и може да се 

подходи чрез осъзнаване и възприятие на тялото. 

• Мускулното напрежение, стойката и моделите на движение са 

свързани с това как някой се чувства и как човек се справя със 

ситуации. Те често имат психологическо значение. 

• Осъзнаването на телесните усещания и тяхното емоционално 

значение допринасят за укрепване на Аза, чувството за идентичност 

и автономност. 

 

Преодоляване на тревожността или паниката 

Техника номер 1 

Вдишайте напълно през носа за седем секунди. Издишайте напълно 

през носа за седем секунди. По време на вдишването и издишването, 

броите седем секунди в главата си (едно, две, три ...). Уверете се, че 
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броенето е бавно, така че да броите секундите. Обикновено около 

половин дузина вдишвания са достатъчни, за да спрат тревожността, 

но няма причина да не продължите това бавно методично дишане, 

докато не сте сигурни, че тревожността е изчезнала.  

 

Техника номер 2 

 Вдишвайте бавно до корема. Тъй като нормалното дишане е около 

12 вдишвания в минута, тук ще направите около осем вдишвания в 

минута. И двете части на тази процедура срещу тревожност са 

необходими, за да си свършат работата: (1) дишането е само към 

корема и (2) дишането е бавно. Поставете ръцете си върху ребрата, 

за да видите, че те не се движат. Обърнете внимание на нивото на 

тревожност, докато правите бавно коремно дишане и продължите, 

докато тревожността значително намалее или изчезне. Намаляването 

на тревожността при тази техника е предмет на няколко учебника по 

медицина. 

 

Техники от НЛП (Невро-лингвистично програмиране)  

Невролингвистичното програмиране (НЛП) е психологически 

подход, който включва анализ на стратегии и прилагането им за 

постигане на лична цел. НЛП свързва мислите, езика и моделите 

на поведение, научени чрез опит с конкретни резултати. 

Привържениците на НЛП приемат, че всички човешки действия са 

положителни. Следователно, ако даден план се провали или се случи 

неочаквано, опитът не е нито добър, нито лош - той просто представя 

по-полезна информация. 

В началото на пандемията пациентите ми се увеличиха значително 

като повечето от тях имаха психологически проблеми като 

тревожност, страх, паника.  Бих могла да илюстрирам това с един 

https://www.goodtherapy.org/blog/psychpedia/behavior
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случай на една моя клиентка, разбира се с нейното позволение, която 

се свърза с мен точно, когато си беше дала сметка, че сама не може 

вече да се справя с тревожността и страхът, породени от пандемията. 

Тази жена беше изпаднала в страшна паника от пандемията, 

притесняваше се, че ще се зарази в супермаркета, спря да ходи на 

работа. Стоеше си сама вкъщи и не пускаше детето си на детска 

градина.  Ръцете й също така бяха станали целите на рани от 

постоянната дезинфекция, която тя извършваше.  Нейният най-

голям страх беше в това, че ще се случи нещо фатално и необратимо, 

навярно напълно добре разбирате за какво говоря.  

Използвах няколко различни техники, за да се справим с нейния 

проблем, но тази която й помогна най-много е Също така ние 

използвахме една конкретна техника за преодоляване на тревожни 

състояния. В една от нашите сесии аз й зададох й следния въпрос: „ 

Къде започва страхът ти?“ Тя отговори: „В стомаха“.  След това я 

попитах: „а откъде започва?“. Въпреки, че на нея й беше трудно да 

отговори, тя успя да идентифицира конкретното място, откъдето тя 

усещаше, че страхът й започва. Понякога усещането може да е 

толкова напрегнато и стресиращо, че хората се затрудняват да 

идентифицират тези неща. Това към което преминахме е вече самата 

техника, която сега бих искала да илюстрирам.   

Техника номер 1 - Преобръщане на тревогата 

1. Помислете за нещо, което ви кара да се чувствате уплашени или 

неспокойни. 

2. Обърнете внимание в коя посока се върти тревогата, в тялото ви и 

я визуализирайте с помощта на червени стрелки, които обозначават 

накъде се движи.  

3. Представете си, че изваждате чувството от тялото си, завъртате го 

в кръг, превръщате стрелките от червени в сини и отново го връщате 
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вътре, така че чувството да се върти в обратната посока във вашето 

тяло.  

4. Продължете да въртите в противоположна посока чувството във 

вашето тяло все по-бързо докато забележите, че се чувствате 

различно 

5. Помислете за нещо, което ви кара да се чувствате много спокойни. 

Обърнете внимание на посоката, в която се движи това чувство.  

6. Завъртете това успокояващо усещане, докато си представяте как 

преживяването протича много добре и приключва чудесно.  

Следователно, прилагайки тази техника за преодоляване на 

тревожността ни показва, че когато започнем да превъртаме 

страховете ни необратно, те в един момент престават да бъдат 

страхове.  

 

Техники номер 2:  Швейцарски субмодалности 

Тази полезна техника помага на хората да се справят с нежеланото 

поведение в отговор на конкретен стимул чрез промяна на ключови 

субмодалности.  

 

Как да приложим тази техника?  

 

Опитайте се да номериратате своето безпокойство по десетобална 

скала, като едно от скалата представлява тревожност, а десет е 

непоносима тревожност. Създайте картина на ситуацията, която 

причинява безпокойството. Забележете субмодалностите на 

картината (цветна ли е или черно-бяла, движи ли се или неподвижна, 
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какаъв е размерът, местоположението и т.н.). Създайте картина на 

ситуация, когато се чувствате спокойни и забележете 

субмодалностите на картината. Погледнете тревожната картина и 

постепенно преместете тревожната картина на мястото на 

спокойната и я променете, за да притежава тя същите субмодалности 

на спокойната картина. Сега вземете спокойната картина и я 

направете малка, поставете я след това в ъгъла на тревожната 

картина, която е голяма. След това вземете тревожната картина и я 

направете малка и тъмна, като в същото време превръщате 

спокойната картина в голяма и ярка такава. Изчистете екрана и 

повторете това пет пъти. Номерирайте отново вашета тревожност по 

десетобалната скала, за да видите и усетите подобрението. Тази 

техника можете да я прилагате всеки път, когато искате да 

промените значението на едно преживяване. Когато си поставим цел 

например, колкото повече внимание обръщаме на субмодалностите, 

толкова по-конкретно се усъвършенства.  

 

Заключение 

 

Следователно има стратегии и техники, които биха могли да ви 

помогнат да се справите самостоятелно с тревожността. Въпреки 

това не трябва да забравяме два изключително важни фактора. 

Първият фактор e свързан с успеваемостта относно тези техники и 

той е, че това все пак е субективен процес и зависи от личността на 

човек, кои например типове техники биха били по-благодатни и 

работещи в конкретния случай. Вторият фактор, който също така не 

трябва да забравяме е, че за съжаление понякога едно тревожно 

състояние може да е много по-задълбочено и сериозно и в 

конкретния случай прилагането на тези техники може да не бъде 

достатъчно само по себе си. Поради това, моята препоръка към вас 



31 
 

би била да непременно да потърсите помощта на специалист, с 

когото заедно да изследвате причините и основата на тревожните 

състояния, от които искате да се освободите.  

Ако използвайки техники повече от 8 седмици не виждате значим 

резултат това означава че навярно вашето състояние е много 

сериозно и задълбочено и имате нужда от по продължителни и 

индивидуални консултации с психолог. В тази връзка можете да се 

възползвате от моето специално предложение от 10% отстъпка за 

тримесечен абонамент включващ 12 индивидуални консултации с 

лицензиран клиничен психолог. За да получите вашата отстъпка 

можете да се обадите на телефон +359 897212144 всеки делничен ден 

от 09:00 до 17:00 часа или да пишете на email: office@tgeorgieva.com.   

mailto:office@tgeorgieva.com
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