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По пътя към щастието 

 

Как да се преборим с  тревожността и безпокойството в 

условията на несигурност – новите врагове по време на пандeмия и 

инфодемия 
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Пандемията  / от COVID – 19 / промени живота на цялото човечество. 

Общуваме, забавляваме се, работим, образоваме се, пазаруваме и 

пътуваме по различен начин. Променихме начина си на мислене и 

възприятие. 

 Съзнателно или не поехме огромно количество информация, при 

което започнаха да се размиват границите между достоверна и 

невярна или подвеждаща такава. Наред с пандемията и 

инфодемията, страхът за нас и близките ни се настани трайно в 

нашето ежедневие. 

Негативните чувства, емоции и реакции, които завладяха всички нас 

са най-нормалният отговор на появилата се заплаха.  

 Да рапознаваме състоянията на безпокойство и тревожност и да 

умеем да прилагаме някои прости за изпълнение и отнемащи малко 

време практики е целта, която си поставяме в настоящето 

ръководство. 

 Страхът, който стои в основата на безпокойството е естествена 

човешка емоция, която е помогнала на човечеството да оцелее от 

древни времена, преодолявайки екстремни условия и възникнали 

трудности. Наскоро на всички ни се наложи да изпитваме заплаха за 

живота, социалния статус и бъдещето ни съществуване.  

 

 Чрез промяната, която настъпи за изключително кратко време, 

преминахме през фазите на шок, на отрицание, изпитвахме гняв, 

търсехме изход, пробвахме различни варианти, опитвахме, докато 

намерим подходяща за нас алтернатива да приемаме случващото се. 
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Стресовите събития пораждат безпокойство или притеснение, които 

оставят трайни последици след себе си. Все по-голяма част от нас 

преустановиха плановете си за развитие, промениха начина на 

мислене, където отрицателният развой и катастрофалният сценарий 

стават все по–вероятни. Недоверието и негативната нагласа 

отслабват вярата в нашите способности и възможностите ни да 

довеждаме резултатите, зависещи от нас в наша полза. 

Започваме да виждаме плашещи последици във всяко събитие, дори 

да нямаме никакво основание за това и се научаваме да 

подклаждаме катастрофални мисли, които ни водят към още по-

висока стойност на устойчива тревожност. 

Този тип мислене често бива оприличен с низходяща спирала, от 

която трудно може да се освободим. 

 

 

 

Напрегнат 
съм!

Сигурно ще 
получа 

пристъп на 
тревожност.

Ами, ако 
претърпя 

инцидент?

Дали ще има 
кой да ми 
помогне?

Сигурен 
съм, че нещо 

ужасно ще 
се случи!
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Едни от най – разпознаваемите прояви на безпокойсво: 

 

1. Нарушен сън и неспособност за отпускане. 

2. Повишена сърдечна честота, главоболие.  

3. Мускулно напрежение, нестабилност, треперене. 

4. Страх и слаба концентрация. 

5. Понижено либидо, избухливост. 

6. Емоционална нестабилност, очаквания с неприятен характер. 

 

 

Отключващ фактор на специфичната за пандемията и съпътстващата 

инфодемия тревожност, са именно по-различните причини, поради, 

които възниква: 

 

 Неяснота, относно хода на настъпилата ситуация и липсата на 

дори краткосрочна предвидимост; 

 

 Липса на контрол над непознато явление; 

 

 

 Висока опасност за здравето и живота на всички, които ценим; 

 

 Все предпоставки за повишено внимание и висока степен на 

безпокойство, в следствие на което се стига до почти непрекъснат 

престой в социалните и електронни медии, които освен, че дават 

повече временно усещане, отколкото реален контрол над 
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ситуацията, действат и като добра почва за развитие и утвърждаване 

на катастрофални мисли и нагласи, и в същото време съвсем 

очаквана реакция на всички нас, предвид несигурността на 

необичайно протичащата ситуация. 

 

Безпокойството, което изпитваме в подобни ситуации, може да се 

разглежда и като полезно, като способност на организма анализира 

нововъзникналата ситуация, да предприеме нужните мерки и да се 

адаптира спрямо нея. 

 

Полезната страна на безпокойството включва: 

 

 Мотивацията – Ако не се страхуваме от негативните последици, 

които са довели до това усещане, не бихме предприели 

действие по опазване, ограничаване или отстраняване на 

причината да се чувстваме притеснени. 

 

 Подготовка – без надвиснала опасност и тревожност се 

справяме добре в подготовката да отреагираме на дадена 

ситуация, но това е нашият естествен начин да се организираме 

и да противодействаме. 

 

 Внимание – пренасочва усилията и действията ни към важните 

в нашия живот неща. 

 

 Защита – безпокойството е предвестник на страха, който ни 

предпазва от опасности, освен в случаите, когато всяка 
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ситуация не се тълкува, като застрашителна и вече 

безпокойството престава да бъде от полза. 

 

 Комуникация – общуваме с цел споделяне на нашата тревога, 

като търсим подкрепа.  

 

  Преминавайки границите на мобилизацията, повишеното 

внимание и защитата, притеснението става вредно не само за 

ума и тялото, но застрашава и качеството на живот, 

контактите с околните и нашата реализация. 

Високата обществена опасност и огромното количество информация 

по темата, които са характерни за този период, ни фокусират върху 

сегашния момент и решаването на реално възникнали ситуации – 

възможностите за противодействие на вируса – ограничаване на 

физическия контакт, изолация, дезинфекция, филтриране на 

информацията. 

 Наред с реалните се пораждат и хипотетични притеснения, които не 

лежат действителни събития, но са резултат от сегашната ситуация, 

дезинформацията и експлоатацията на човешкия страх. 

Притесняваме се за бъдещето, защото то е неясно, не може да се 

очертае по-далечно от две или три седмици. Ситуациите са небивали 

до сега, нанасят големи поражения и се очакват големи и 

необичайни промени. Всички страхове, които водят до промяна на 

комфорта на живот, не мотивират и пораждат предимно негативни 

мисли и чувства, са преминали границата, в която може да ги 

наречем „полезни“ и е необходимо да предприемем мерки за 

ограничаване на напрежението и възвръщане баланса в 

ежедневието ни. 
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Без значение какви са причините, които ни държат под напрежение 

и ни правят  тревожни, е важно да съумеем да съберем мислите си и 

да предприемем последващите стъпки към управление на 

състоянието, в което се намираме с цел да поддържаме 

благосъстоянието си и да контролираме периодите на безпокойство. 

В няколко последващи стъпки, ще представим идеи за управление 

на тревожността: 

 

 Грижете се добре за себе си, като си създавате комфорт в 

максимална степен. Правете неща, които ви носят наслада и 

удовлетворение. Практикувайте редовно своето хоби, за да 

доставяте удоволствие на сетивата си с познати и обичани 

дейности, водещи до отпускане на ума и тялото. Хранете се 

здравословно, бъдете физически активни, отделяйте време за 

достатъчно сън. 

 

Качеството ни на живот се отнася до общото благосъстояние, 

което се влияе пряко от личната ни удовлетвореност. 

Пряко засегнато от пандемията на COVID – 19 още от първия 

ден бяха физическото благосъстояние, физическата ни 

активност и способността ни за самостоятелно и свободно 

извършване на дейности, свързани с личните ни потребности. 

Инфодемията задълбочаваше ситуацията и допринесе и за 

влошаването на психологическите аспекти на благополучието 

ни. Ограниченията, които настъпиха с цел опазване на живота 

и здравето ни, повлияха и социалната страна на нашето 

благосъстояние – активността в интимния живот, семейството, 

приятелските отношения, професионалната реализация, 

развлеченията в свободното време и възможностите за 
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развитие и образование. Промяната в битието напълно 

промени начините, по които да постигаме така потребното ни 

благосъстояние, за да водим балансиран начин на живот. 

В моментите на драстични промени, постоянно облъчващи ни 

с негативизъм новини /голяма част, от които непроверени, 

компроментирани или преекспонирани/, планирането на 

дейности, които ни носят удоволствие остава на заден план. 

Страхът и притеснението изцяло завладяват съзнанието. 

 

Планирайте времето си така, че да имате възможност да 

практикувате своето хоби и да се изпитвате познати 

усещания и да си доставяте удоволствие, което ви зарежда 

положително. Не пренебрегвайте дневната си рутина, 

любимите си храни и напитки. Забавлението и стремежът към 

удоволствие по време на пандемия и инфодемия, каквито 

преживяваме са задължителни. След задоволяване на 

базовите ни потребности – осигуряване на послон и храна, 

имаме нужда от изграждане на близка връзка с други хора и 

не на последно място от това да осъзнаваме, че постигаме 

резултати. Планирайте ежедневно и правете дейности, чийто 

резултат може да констатирате и да се почувствате полезни и 

горди от себе си – изпълнявайте служебните си ангажименти 

безпрекословно, без значение, че работите от вкъщи. 

Награждавайте се за добре свършената домакинска работа. 

Оценяйте помощта, която сте оказали на приятел.Поздравете 

се за старта на обучението, което отдавна планирате да 

преминете. Напишете имейлите и поздравителните картички, 

за които никога не ви остава време.Прочетете новите книги, 

които отдавна планирате. Препрочетете любимите си такива. 

Започнете да пишете своята, която планирате. Изгледайте 
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всички предавания и сериали, които харесвате. Изслушайте 

всички планувани подкасти. Поправете нещата в 

домакинството, за които винаги се заричате. Опознайте 

подробно местността, в която живеете. Погрижете се за 

цветята. Разхождайте се на слънце. Направете си график за 

тренировки и грижи за външния вид. Пренаредете гардероба 

си и се освободете от ненужните вещи. Отделете подобаващо 

време и внимание на домашния си любимец. 

Мечтайте, планувайте, поставете си цели, които да ви 

предизвикват. 

 

 

Изолацията и страхът повлияха пряко социалните ни контакти, 

които задоволяват потребността ни от близост.Б лизостта 

между хората е необходимост, която ни държи далеч от 

депресивни състояния. Изграждайте социални контакти и 

планирайте и извършвайте дейности съвместно с други 

приятни на вас хора. Създавайте приятелства и се 

приобщавайте в социални групи, с които да споделяте близки 

интереси, ориентация и личностни характеристики. 

 

 

  Дайте си сметка за всички свои силни черти, постиженията си и 

способността да се справяте и контролирате 

ситуациите.Увереността, че със собствени сили можете да намерите 

изход от дадена ситуация повлиява самочувствието и 

самооценката, така важни за нашето благоденствие. 
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 Идентифицирайте притеснението и надвисналата заплаха 

като реални или не. Ако зад моментното безпокойство, стои 

ситуация, която е само хипотетична е необходимо 

неколкократно  напомняне, че към настоящия момент не 

съществува тази опасност и силно фокусиране върху 

настоящето и непосредствено възникналите ситуации. 

Ангажирайте своето съзнание с настоящето и действително 

случващото се. 

благосъстояние

удоволствия

удовлетворение

автономност

социални 
контакти
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Използвайте следната последователност, за да 

идентифицирате какви постъпки може да предприемете в 

настоящия момент, за да разрешите проблемната ситуация: 

 

1.Отговорете си на въпроса, за какво се тревожите. 

 

2.Можете ли да предприемете веднага действие, за да 

разрешите проблема? 

 

 Ако отговорът е „Да“, избройте възможностите, които имате 

пред себе си и ако има такава, която да приложите веднага, 

направете го, след което спрете да се притеснявате и се 

концентрирайте върху нещо важно за вас. 

Ако нещата, които можете да предприемете не могат да се 

случат в настоящия момент, планирайте какво и кога може да 

се направи и спрете да се притеснявате, като се 

съсредоточите върху нещо важно за вас в момента. 

 

 Ако отговорът е „Не“, спрете да се притеснявате за неща, 

които не са под ваш контрол и се фокусирайте върху нещо 

важно за вас в настоящия момент. 
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 Направете опити да отложите тревожността и да фиксирате 

час и продължителност, която ще й отделите. 

 При всяка нейна проява си напомняйте, че сте отделили 15 

минути от времето си след работния ден / или колкото сами 

прецените за нужно/, за да се занимаете с тревожните си 

мисли и да им дадете възможност да се „изявят“. 

Безпокойството не е контролиран процес и в уречения за това 

час, ще си спомняте само откъслечни детайли от 

притеснението, което сте изпитали по-рано през деня.В 

моментите на несигурност около пандемията, ситуациите, 

които са предпоставка за възникване на тревожност 

нарастват, повтарят се ежедневно и не могат да бъдат 

избегнати. 
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Помислете над следната рутина и експериментирайте, дали 

приложението й е подходящо за вас: 

 

1. Определете време от деня, в което в рамките на 15 

минути /или сами определете неговата 

продължителност/ ще имате възможност, 

необезпокоявани от никого, да обърнете внимание на 

своите тревожни мисли, възникнали през деня. 

 

2.Идентифицирайте своята тревога, като реална или 

хипотетична. Ако е реална е нужно да идентифицирате 

своите възможности за действие и да предприемете една от 

тях. 

Ако е хипотетична и можете да предприемете реално 

действие в настоящия момент, направете го. 

 

Ако не можете да разрешите своето безпокойство в момента, 

предприемете отсрочване до времето, което сте си 

определили за притеснение и се съсредоточете върху 

важните в настоящия момент неща. Направете всичко 

възможно да се откъснете от мисълта за нещата, които ви 

притесняват и заявете на себе си, че ще им обърнете 

внимание и ще вземете отношение в предварително 

отделеното за това време. Може да си запишете мислите, 

които ви безпокят, как сте се почувствали, колко силна е 

емоцията. 

 

3.В определеното за „притеснения“ време се съсредоточете 

изцяло над мислите, които сте отложили от по- рано през 



13 

Институт за Здравни Активности и Технологии, гр. Пловдив, www.healthbg.org  

деня.Потърсете варианти за разрешаване. Помислете и над 

това, дали по-късно вече те са запазили своя интензитет и 

дали са толкова тревожни за вас и в настоящия момент.Колко 

от тях представляват реално съществуващ проблем, който 

изискава търсене на решение. 

 

 

 

 
 

 Концентрирайте се върху нещо конкретно, което принадлежи 

само на настоящия момент и може да ви помогне да се 

„върнете“ трайно в него, като се отърсите от притеснението и 

Разглеждане на 
тревожните мисли в 

определеното за това 
време.

Разглеждането  
търпи 

отлагане. 

Възникване на 
тревожна мисъл.
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осъзнаете, че не съществува опасност.Една от малкото телесни 

функции, които се поддават до известна степен на осъзнат 

контрол е дишането. Фокусирайки се върху бавното и нежно 

дишане могат да се постигне ефект на понижаване на нивата на 

стресовите хормони и фокусиране върху спокойния, 

непрекъснат поток от мисли, което допринася за „завръщане“ 

към реалността на настоящия момент. 

 

 Напускайте ситуации, които ви причиняват стрес и 

неудобство.Сложете граници в отношения, които са 

нездравословни за вас. Избягвайте бездействието и 

планирайте дейности, които да отвличат вниманието ви от 

необосновано тревожни новини. Направете списък с 

дейностите, които може да предприемате в моменти, в които 

останете дълго време сами и без ангажименти. 

 

  

 Идентифицирайте конкретните си тревожни мисли и работете 

върху тях. Записвайте ги и отделяйте време да запишете срещу 

всяка от тях реалните вероятности, които съществуват, те да се 

осъществят, както и противоположните – реалните 

предпоставки никога да не се случат. Наблюдавайте 

внимателно, колко повече отхвърлящи вероятността, нещо 

лошо да не случи твърдения  ще успеете да запишете всеки 

път.Записвайки утвърждавате и във всеки момент може да се 

върнете назад, за да си припомните и допълните всичко, което 

сте установили до тук. 

 



15 

Институт за Здравни Активности и Технологии, гр. Пловдив, www.healthbg.org  

Ще ми се случи нещо ужасно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отричащи 
факти

До сега не се 
е случвало.

Чувствам се 
добре. 

Утвърждаващи 
факти

Не 
съществуват

Не 
съществуват
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Част II 

 

 Самооценъчни скали за депресия и тревожност 

 

Съществуват няколко популярни теста за тревожност под формата на 

въпросник за самооценка. През изминалия месец, направихме онлайн 

допитване до 30 случайно избрани потребители на тема: 

 

1.Оценка на настроението. Тревожни ли сме? 

Моля, включете се в проучването. 

 

1.Участие взеха 22 жени и 8 мъже, половината, от които са във 

възрастовия диапазон 30 г. – 45 г. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1LvD78KDu1_I6ZTaMAheEk6CYVDX0WHRd7Zr___xXOdo/edit?usp=sharing
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2.Проявявам слаб интерес към нещата, които правя в ежедневието 

си през последните месеци: 

 

 

 

3.В последните месеци се чувствам подтиснат и депресиран: 
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4.Напоследък имам проблем със съня: 

 

 

 

5.Чувствам се уморен и нямам енергия в ежедневието: 
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6.Изпитвам липса на апетит или се храня необичайно много:   

 

 

7. Имам отрицателно мнение за себе си и съм разочарован от 

околните:  
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8.Задълбочамащ се проблем с концентрацията: 

 

 

 

9. Бавно движение и говор или хиперактивност: 
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10. Не откривам перспектива за по - добро бъдеще:  
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HADS самооценъчен въпросник за определян на интензивни тревожни и 

депресивни състояния 

 

 

Начин на приложение:  Използвайки таблицата по-долу, посочте до каква  

степен сте съгласни с всяко от написаните твърдения. Не размишлявайте 

дълго над отделните въпроси. Отговаряйте спонтанно. На всеки въпрос може 

да дадете само един отговор. 

 

1 Чувствам се напрегнат  
 През по-голямата част от времето 3 

 През по-голяма част от времето 2 

 От време на време, на моменти 1 
 Изобщо не се чувствам така 0 

2 Все още изпитвам удоволствие от нещата, на 
които се радвах и преди 

 

 Определено в същата степен 0 
 Не толкова много 1 

 Само малко 2 
 Изобщо не е така 3 

3 Страхувам се, че нещо ужасно ще се случи всеки 
момент 

 

 Много категорично и твърде неприятно 3 

 Да, но не  прекалено зле 2 
 Донякъде, но това не ме безпокои 1 

 Изобщо не се чувствам така 0 
4 Мога да се смея и виждам смешната страна на 

живота 
 

 Така, както и преди 0 

 По-малко от преди 1 

 Категорично не е толкова много сега 2 
 Изобщо не мога 3 

5 Спохождат ме обезпокояващи мисли  
 Наистина голяма част от времето 3 

 През повечето време 2 
 От време на време, но не твърде често 1 
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 Само на моменти 0 
6 Весел/а съм  

 Изобщо не е така 3 
 Не е често 2 

 Понякога 1 
 През повечето време 0 

7 Мога да се отпусна и да се чувствам спокоен  

 Категорично да 0 
 Обикновено 1 

 Не е често 2 
 Изобщо не мога 3 

8 Имам чувството, че движенията ми са забавени  

 Почти през цялото врем 3 
 Много често  2 

 Понякога  1 
 Никога 0 

9 Изпитвам неприятно чувство, че стомахът ми се 
обръща 

 

 Изобщо не е така 0 
 На моменти 1 

 Доста често 2 

 Много често 3 
10 Изгубил съм интерес как изглеждам  

 Категорично да 3 
 Не с грижа толкова, колкото би трябвало 2 

 Може би не се грижа чак толкова много 1 

 Грижа се както обичайно 0 
11 Чувствам се неспокоен, когато се налага да 

пътувам 
 

 Наистина много 3 

 Доста 2 
 Не е много 1 

 Изобщо не 0 
12 Очаквам нещата от ежедневието с удоволствие  

 Както винаги съм правил/а 0 

 Като че ли в по-малка степен, отколкото преди 1 
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 Категорично в по-малка степен от преди 2 
 По скоро не 3 

13 Внезапно ме обхваща паника  
 Наистина много често 3 

 Доста често 2 
 Не много често 1 

 Изобщо не 0 

14 Мога да се наслаждавам на хубава книга или 
радио или телевизионна програма 

 

 Често 0 

 Понякога 1 

 Не е често 2 
 Много рядко 3 

 

 

Въпросите с нечетни номера / 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 / са свързани с 
нивата на тревожност – отбелязаме ги с Т, докато четните / 2, 4, 
6, 8, 10, 12 и 14 / са свързани с депресивните състояния, 
отбелязваме ги с Д. 

 

Оценъчна скала: Съберете отделно точките на „Т“ и „Д“ 

въпросите и нормите по-долу ще ви дадат представа за нивото 

на тревожност и депресия: 

 

0-7 – нормално 

8-10 – слабо 

11-14 – средно 

15-21 – сериозно 
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Част III 

 

Няма по – важна история от личната и по – ценна поука от направената 

през опита, през грешката и личната победа. Преживяното от срещата с 

тревожността, безпокойството, объркването, паниката и стресът 

вследствие на пандемията и залялата ни информационна вълна, 

споделят доброволци, с цел да предадат своя опит и да дадем гласност на 

тежките емоционални последици, до които доведоха. Ограниченият 

достъп до услугите подпомагащи психичното здраве и невъзможността 

за лични срещи отнеха възможността на засегнатите хора да споделят и 

да намерят облекчение чрез това. 

Често срещано е схващането, че ще останем неразбрани или околните ще 

откликнат с присмех и недоверие, ако споделим искрено мислите и 

чувствата си по отношение на тревожните състояния. Макар хората да 

сме социални животни и не би трябвало да ни е страх от споделянето, 

при определени ситуации ние подсъзнателно се отдалечаваме от 

останалите. 

Тревожността и безпокойството не са присъда и причина да стоим 

настрани от светът, към който принадлежим. В съвременното общество 

все още е честа практика, близките да отричат проблема и да се 

страхуват или срамуват да предприемат адекватни мерки. 
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Смели /авторски/ истории  

 

 

Деси Димова 

 

„Запреобръща се светът – и глобалният и индивидуалният и моят също. Вече втора 

година нито силата, нито спокойствието, са на наша страна.  

Малките страхове, които преди отработвах с размах, здрав разум и на чист, 

планински въздух, се превърнаха в чудовища – дневни и нощни. 

Когато всички останахме у дома заради Kовид-19 и стана шумно, започнах да се 

вглеждам в чертите на всеки член от семейството ми. Както и те в моите. Разбрах, че 

в очите на дъщеря ми “правя от мухата слон”, опитвам се “да угодя на всички” и 

“търся идеалната среда”.  Вътрешният ми порив за прецизност, за да не кажа 

перфектност се изостри до степен, в която започнах да критикувам най-обичаните от 

мен хора. 

И болестта не закъсня. Ковид ме повали в навечерието на 9-тия рожден ден на моя 

прекрасен син. Физиология и психика блокираха от раз. Това се случи в началото на 

есенната вълна през ноември 2020 г. В моментите, в които имах проблясък от самия 

вирус – по-ниска температура или липса на треска, започваха чудовищата на 

страховете. И вината, че съм провалила рождения му ден.  И въпросите какво следва? 

В държава, в която ни предупредиха, че “яко ще се мре” започнах да се парализирам 

от страх, че ще оставя две деца сираци. Но преди това трябваше да се погрижа да не 

ги заразя и тях. Избрах 15-дневна изолация и карантина, на 70 км. от вкъщи, сама със 

симптоматика, която като че ли отшумяваше. И все пак, фаталните 7-ми – 8-ми ден 

все още предстояха. Дишах спокойно, но всички ме плашеха със скрити пневмонии. 

Реших да не гледам новини, но всъщност гледах. Сутрините бяха оптимистични, 

вечерите – ад. 

Когато прескочих критичните дни и останах само със загубата на обоняние и вкус, се 

отвори място за още повече размисли и мъничко надежда. Хванах се здраво за тях. 

Знаех, че ми трябва рутина докато гледам към крайния срок. Това бяха двете неща, 

които буквално ме измъкнаха от неритмичното биене на сърцето, вълните на паника 
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и липсата на сън. И семейството ми, разбира се – съпругът ми и децата, с които 

вечеряхме виртуално всяка вечер. Пак част от рутината. 

А ето я и нея: 

- Всеки ден избирах мисъл на деня, която да ми дава кураж в състоянието ми. 

- Всеки обед излизах в двора и прекарвах възможно най-много време в леки 

занимания: събирах листа с гребло, подреждах дворния инвентар. Когато се 

уморявах, влизах за почивка и после пак излизах навън. 

-  Всеки ден се занимавах с малко изкуство: снимах есента, разглеждах букове със 

снимки на известна архитектура, мода или просто хора, дори започнах по малко да 

рисувам (патетични опити и до ден днешен). “Красотата изчиства ума”* 

- В късните следобеди гледах някой сериал по Нетфликс, а в късните вечери – друг. 

-  Ограничих следенето на социалните мрежи – спрях да чета страшните истории на 

хора със същия вирус. Най-накрая успях да не гледам новини. Съсредоточих се върху 

себе си. 

 

-  По природа хипер-социален човек, останах встрани от ежедневния шум. Не пусках 

обичайното количество съобщения до приятели и познати. Просто не исках да 

разказвам десетки пъти на ден една и съща история – как се заразих, как протече, на 

какво се надявам и от какво се страхувам. 

- Избрах тишина на ума и комуникация само с важните за мен хора.  

- Дишах – за 5 секунди вдишвам и за 5 издишвам. Всеки път,когато усетех учестен 

пулс, затварях очи и дишах. 

 

И оцелях. С тази проста формула за нетежки състояния на безпокойство и тревога. 

Тишина, фокус, смирение, самонаблюдение и близки хора. 

“Безпокойството, даже повече и от депресията, се изостря от начина на  живот в 

нашето съвремие. И от нещата, които ни заобикалят – смарт телефони, реклами, 

туитър последователи, фейсбук лайкове, инстаграм – потоци на свръхинформация. “* 

 

*цитати от книгата Причини да останеш жив от Мат Хейг.“ 
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Мила  
 

„Здравейте.  
Ще споделя и моето мнение и съвети.  
Казвам се Мила. По образование съм психолог. Моето наблюдение е, че хората в 
началото на пандемия та в България бяха в неведение, бяха стресирани, несигурни. 

Единствената им цел беше да оцелеят и да се запасят с продукти, като че ли отиваха 
на война. По телевизията според мен също се нажежаваше обстановката и 
допълнително това влияеше на хората. Хората в България по природа не са много 
освободен народ, изолацията, която се създаде в страната ги направи антисоциални 
и с много психични проблеми, дължащи се на самота, изолация, безпаричие и чувство 
на страх какво ще се случи в следващия ден. Сега 3 години минаха от пандемията, 
хората се връщат към обикновения начин на живот, но много изморени, изолирани, 
нетърпящи чуждо мнение, няма толерантност.  
Моят скромен опит ме навежда на мисълта от сърце да съветвам хората да търсят 
компанията на околните, да искат да общуват, да гледат да се усъвършенстват в 
нещо ново, нещо, което не са пробвал до сега, да търсят поводи за пътуване, тъй като 
живота е прекалено кратък, за да сме на едно място. Трябва да пътуваме, да се 

забавляваме, да правим всичко онова, което не сме имали възможност или смелост 
до сега.  
Започнете с нещо просто, водете си дневник, запишете се на Нов курс, дали 
готварски, чужд език, спорт, йога, танци, рисуване, пеене и др.  
Ще намерите ново хоби, нови познати, а защо не и приятели.  
Спестявайте 10 % от заплатата си или помощите, които получавате. Вложете ги в 

пътуване или нещо, което ще ви донесе стойност.  
Ииии най важното....Колкото и да ви е трудно, винаги, винаги има начин да излезем 
от всяка ситуация, колкото и да е лоша. Помнете, няма все да е така. Нито няма да сме 
все добре, нито няма да сме все зле.  
Успех и бъдете здрави.“ 
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Марая 

„Здравейте,  

Запознах се с тревожността и паник атаките много отдавна, като тийнейджър. Дори 

завърших психология в опит да спасявам близките си, и да ги освободя от тревогата. 

Дори себе си не опознах за тези 4 години следване и за щастие животът ми не ми 

позволи да практикувам като психолог.  

Когато започна пандемията известно време я неглижирах и не вярвах, че ще достигне 

тези размери и ще се задържи толкова дълго. После се уплаших, дистанцирах се, 

спазвах мерки, после се разболях и боледувах съвсем сама, с лечение по телефона от 

близка приятелка лекар. След боледуването методично се обърнах към източни 

лечения за поддържане и възстановяване на здравето. Изградих режим на живот, 

който ми даваше физическа енергия и стабилност, но би бил невъзможен за спазване 

в живота преди Ковид. После с приятеля ми заживяхме заедно, и загубих 

устойчивостта на режима. Загубих и баланса, който ми носеше. Работя дистанционно, 

работя дълги часове, ежедневно се боря с усещането за изолираност, понякога 

успявам, по често – не. 

Бизнесът се променя много рязко и изискванията стават все по-големи, със все по-

кратки срокове, и изискват все по-бързи решения. Аз не мога да функционирам на 

такава скорост, а и не искам. Страх ме е че не се справям, будя се нощем заради 

недовършени проекти, или защото осъзнавам кое е поредното лошо взето решение. 

Не умея да продължа, страх ме е да се откажа, защото ме е страх, че няма да продължа 

на никъде и ще попадна във вакуума на апатията. Усещам близките си все по-далечни. 

Някои станаха родители, други водят техните си битки за оцеляване по начин, с който 

не искам да имам нищо общо. Понякога и със собствените си начини за справяне не 

искам да имам нищо общо. Формално погледнато би трябвало да функционирам на 

високо ниво. Но не функционирам. Вегетирам и симулирам функциониране.  

И преди съм познавала кризи на душата, наречете ги стрес, тревожност, траур, страх. 

Работила съм (и работя) с психолог, следвала съм духовни учения, и съм правила 

духовни практики; участвала съм в курсове за самоусъвършенстване, правила съм 

табла какъв да бъде живота ми, и съм си писала решения и утвърждения; четох и четях 

книги, гледах motivational speakers, търсих отговори в астрологията, в мистиката, в 

хюмън дизайн, в църквата, и какво ли още не. Всяко за момента си е работило. Мисля, 
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че от всяка криза човек излиза по-обогатен и по-можещ. Ако успее да излезе, си казвам 

сега. 

Мисля си какво загубих през последните 8 месеца, та да се докарам до коментара „ако 

успее да излезе“ и загубих принадлежността към общност. По интереси, по вярвания, 

по убеждения, по цели. Каквато и да е общност.  

Пиша, за да кажа, борбата никога не е напълно и завинаги спечелена, и никога не е 

напълно и завинаги загубена. Всеки и всякога може да попадне (пак) в състояние на 

безнадеждност и страх. И всеки и всякога има право да е слаб и да потърси помощ, да 

се отвори към други хора, към непознатите, да се даде, какъвто е, несъвършен, и да се 

моли да получи.  

Ще ми се да напиша и нещо по-практично, и се връщам към темата на мисията за малко 

структура „Сподели за опита си с безпокойството и стреса и помогни за съставянето 

на ръководство за справяне с тях“  

Какво работи за мен, когато нищо не работи: 

- Да си оправя леглото всеки ден. 

- Да подредя (макар и малко). Избирам едно място (дори да е един шкаф) и 

работя само по него. 

- Да измия чиниите, хладилника, да изхвърля изостаналата храна. 

- Да забърша праха от телевизора, от някое рафтче или шкаф. 

- Да се погрижа за някое растение, опитвам се да поддържам няколко саксии 

вкъщи. 

- Да почета – биографично за някой известен, успял, мъдър човек. 

- Да се поинтересувам как е някой възрастен човек. 

- Да намеря слънце, ако няма слънце търся нещо жълто или оранжево. 

- Да бъда от полза за някой, който е в нужда. Според мен е най-добре, когато съм 

от полза с присъствието, усилията и уменията си, а не с вещи или пари. Макар 

че не винаги успявам да се вложа до толкова.  

- Да си помисля как беше животът ми преди 5 години. Как ли ще бъде след още 5.  

- Да си записвам за какво съм благодарна.  

- За мен е важно мислите да се материализират в написани думи, за да не се 

струпват като водовъртеж в главата ми.  

- Упражнения с нещо тежко, за да „опредметя“ и отработя през тялото, тежестта 

в главата.  

- Конкретно за пандемията – намерих автори, които за мен заслужават доверие, 

пишат на разбираем за мен език. Следя само тях, не чета коментари и случайни 

сензационни статии. Следя (умерено) и чужди информационни канали. Когато 

се чувствам настинала, си правя тест за Ковид и се ограничавам с излизането. 

Незнанието и съмнението са много по-лоши, от лоша диагноза. Не споря с 
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приятели по темата Ковид, но предпочитам контакт с тези, с които сме със 

сходни разбирания.“ 

- Свободно споделям добрия си опит от работа с психолог, йога, и народни 

рецепти, които са ми помагали. Не убеждавам никого за нищо, само споделям 

опит с хора, които търсят своето си решение.“ 
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Мария Петрова 
„За мен ковид започна през незапомнен февруарски ден. Беше почти мръкнало и с 
колеги се шегувахме дали е възможно да се пипне коронавирус от пратка от 
Алиекспрес. На всички ни се струваше ужасно далечно, преувеличено и комично. 
Няколко дни по-късно, пак почти по мръкнало нещата станаха близки, сериозни, а 
по-късно и трагични. По заповед на ръководството всички служители трябваше да 
вземат служебната си техника и да започнат да работят от вкъщи. Аз отказах да 
взема каквото и да било освен монитор. Наивно мислех, че нещата ще отшумят и 
всичко е много шум за нищо. Близо година и половина, все още работим от къщи, а 
офисът ни не съществува. След първоначалното отричане на проблема и 
неразбиране на ситуацията, ковид започна бавно и тайно да превзема всички 
аспекти от живота ми. От простите думички, които използвах, до дневния ми режим 
и начин на поведение. Дните започнаха да се сливат, а аз често да забравям 
разговори, състояли се преди часове. У мен нямаше страх и паника от самия вирус. 
Притесненията, които изпитвах бяха свързани със здравето на семейство ми. Работа 
знаех, че ще има. Постепенно свикнах с това да работя от дома и това дните ми да 
започват с думата ковид. Това, което дълго време не усещах беше ужасната самота и 
изолираност на дните. Стоиш вкъщи, не можеш да излезеш с приятели, не можеш 
дори да седнеш на пейка в парка, не можеш да пътуваш до съседен град, не можеш да 
бъдеш на Великден с близките си, не можеш, не трябва и в крайна сметка спираш да 
искаш. Ковид ме накара да чувствам апатия и нежелание. Нежелание да излизам, 
нежелание да говоря, нежелание да се развивам. Сякаш исках да проспя най-лошото 
и да се събудя, когато всичко е само спомен от лош сън. За съжаление все не се 
събуждах... Не мога да назова причината, която ме извади от дълбоката летаргия и от 
това да спра да отричам проблема. Може би в един момент спрях да се самозалъгвам, 
че всичко е наред и не се страхувам. Трябваше да приема, че не мога да контролирам 
пандемията, не мога и да продължа да я отричам. Дойде моментът да започна да 
мисля над това, какво мога да направя и как да се справя със всички дълбоко 
скътани чувства. Веднъж някой ми беше разправял история за това как монасите в 
един китайски манастир се справят с болката. На кратко, ако по някоя част от телата 
им се появи болка, те не я отричат, а започват да мислят за нея. Да я изследват и да ѝ 
се наслаждават, така че тя да престане да бъде болка. Започнах да мисля за ковид и 
за ситуацията, в която се намирам. Да отчитам плюсовете, минусите, да мисля за 
опасностите, но и да чертая на ум възможностите. Така лесно стигнах до въпроса 
„Какво мога да променя и какво мога да направя, за да премахна страха, изолацията и 
отричането?“. Първият отговор беше това да започна отново да общувам. Започнах 
да пиша на приятели, с които бях прекъснала връзка. Звучи ужасно странно, но 
открих, че не харесвам повечето от тях. Паузата във взаимоотношенията ни ме 
накара да осъзная, че познанството ми с някои хора не ми дава нищо позитивно. Така 
научих първия от многото уроци на пандемията, а именно да не влагам усиля и 
енергия в загубени каузи и неподходящи хора. Има нещо пречистващо в това да се 
освободиш от нежелания товар, с който те обременяват. 
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 След като мислено осъзнах, че трябва да се освободя от фалшиви приятелства, 
оцених подобаващо тези, които си заслужават. Най-близките ми приятели - 
преоткрих всичките им чудатости, проблеми, тревоги и мечти. Осъзнах, че намирам 
огромно удовлетворение в това да се радвам на щастието им и да съм част от нещо 
по-голямо. Когато имаш истински приятели, винаги ще се намери някой, който да ти 
звънне в неподходящ час и да те извади от апатията. Често хората търсят вината у 
другия, без да се вгледат вътре в себе си. Не направих тази грешка. Зададох си 
въпроса, какво мога да променя, за да се харесвам повече и да се освободя от още 
страхове. Логично, като всяка жена, изтъкнах килограмите. Набързо изкарах 
постелката за йога от калъфа и започнах. За година свалих близо 7 килограма, като 
никога не съм се чувствала по-добре. Промених начина си на хранене и цялостната 
си концепция за това от колко храна и вещи има нужда човек. Днес пазарувам с 
торби от плат, купувам кисело мляко в стъклени буркани и си забърквам домашна 
козметика. Изтъквам това не без причина, а защото да си активен и ангажиран е 
важна стъпка за справяне с различни форми на депресия и безпокойство. Урок номер 
две на пандемията е този, че бездействието поражда съмнение и страх. Човек, който 
действа не се страхува, той знае как да преодолее изолацията и самотата. Урок номер 
три е кратък и тривиален – научих се да ценя близките си. Нищо не е толкова 
страшно, когато е споделено. „ 
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Маргарита  
 

Безпокойството е част от моя живот откакто се помня. Тревожене за щяло и нещяло - 

от малка не мога да се отърся от погледите и одобрението на хората около мен - как 

сигурно някой ме наблюдава, докато влизам в магазина и отчита всичките ми 

външни недостатъци, или дали идеята, която искам да споделя пред голямата група 

приятели ще им се хареса. 

 

И до ден днешен, безпокойството е неизменен мой спътник - постоянното чувство, че 

нещо не е както трябва, че можеше по-добре и прочие, не ме оставя да изживея 

спокойните моменти пълноценно.  Откакто работя, много често вътрешният ми глас 

ме пита дали в срещата на работа решението на проблем, което предлагам е на 

нивото на предложенията на другите участници в дискусията. 

 

С пандемията, тези мисли и чувства се засилиха още повече. Загубих близък човек в 

началото на ситуацията с Ковид-19, когото не бях виждала от началото й, заради 

изискванията за избягване на контакт с други хора. Понесох тази раздяла 

изключително тежко, защото беше един от първите ми съзнателни сблъсъци със 

смъртта на човек от семейството ми. Тогава си обещах, че ще ценя това, което имам 

повече и ще се опитвам да бъда повече в сегашния момент, без постоянно да бързам 

или да се тревожа за миналото и бъдещето. Аз наистина вярвам, че смъртта е 

освобождаване на душата от земните тревоги, а едновременно с това и напомняне на 

хората, които остават, че ежедневно се случват хубави неща, които трябва да се 

изживяват пълноценно. 

Работата също оказа влияние.  Година работих от вкъщи и в началото се тревожех 

дали ще има съкращения. Слава Богу такива нямаше. Но пък нещо друго се появи – 

мисли, дали хората от другата страна на конферентната връзка, с които не се 

виждаме вече, ще ме разберат. Липсата на човешкия контакт на живо и знаците на 

езика на тялото накараха въображението ми да разшифрова останалите знаци, които 

имам на разположение, за да навигирам социалните беседи, които и на живо са ми 

достатъчно трудни. И то не в положителна насока. Работните часове през тази една 

година се увеличиха, защото границата между личен и работен живот се разми. 

Сегашният момент го нямаше вече, всичко беше или минало, или бъдеще 

съпроводено с мисловна битка как е трябвало да се случи дадена ситуация по-

различно или пък какво ще стане утре. Това доведе до липса на продължителен сън 

при мен, умора, раздразнителност, страх. Взимах си принудителен продължителен 

отпуск, за да се справя с мрачните мисли и притеснения и да събера отново сили, за 

да работя пълноценно.  
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Започнах да чета блогове, статии, говорих с психолог, със семейство и много близки 

приятели. Това, се оказва, е от огромна важност - да има с кой да споделиш в 

безопасност, без да се чувстваш съден. Защото при хора с тревожност и 

безпокойствие, вярването, че другите не са като теб и са сигурно по-силни волюм, те 

прави още по-изолиран и поне при мен, води до затваряне в себе си още повече. 

 

В последните няколко месеца установих, че когато направя нещо за себе си, без да 

имам угризения на съвестта след това, имам повече енергия - да чета книга, да отида 

в парка за разходка. Много често под душа, навън сред приятели, или докато върша 

домакинска работа се улавях в мисли за другаде, някога, някой си и все едно умът ми 

напускаше тялото за тези 10-15 минути. И започнах всеки път, когато усетя, че това 

се случва, да си казвам “тук съм,” за да се върна в настоящия момент. Никой не обича 

да мие чинии, но по-добре да слушаш музика или пееш, докато го правиш, отколкото 

да мъчиш съзнанието си с допълнителни проблеми :) 

При мен тревожността се появява и при засилена стимулация на всички сетива и 

води до пресищане и неспособност за отърсване от цялата информация натрупана 

през деня. Осъзнаването, че гледане на новини и влизането в социални мрежи през 

кратки интервали допринася за раздразнителността, ме накара да се замисля. През 

събота и неделя се опитвам да не влизам в социалните мрежи, новини не гледам 

вече. В началото на седмицата усещам главата си по-лека и се чувствам по-способна 

да се справя с идващата седмица. 

 

И на последно място, малко по малко влязох в ритъм да си водя дневник. Пандемията 

доведе до доста мрачност, неувереност, страх от това, дали близките ни или ние ще 

се разболеем; като че ли месеци наред мислехме, че няма да дойдат по-добри 

времена. Всяка вечер благодаря за няколко неща (при мен не винаги се получава, но 

дори и няколко пъти в седмицата помагат), които имам в живота си или са се 

случили през деня - например, благодаря за топлата вечеря, разходката сутрин или 

вечер, която помага да се разсея или това, че съм успяла да бъда напълно в момента, 

когато съпругът ми е разказал как е минал деня му. И това ми носи спокойствие, 

някакси магически това упражнение рефокусира тревожните ми мисли. 

 

Откакто изпълнявам тези малки наглед “ритуали” в ежедневието си, 

концентрацията ми се увеличи, а с нея тревожността малко по малко се измества от 

спокойствие. Знам, че ще имам тежки моменти понякога, но вече се чувствам по-

спокойна, че имам способи, с които да се справя с тях. Както четох някъде преди 

време, „това е просто живот, няма от какво да се страхуваме.“ 
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Теодора Добрилова 

 
„Боря се с тревожното разстройство от малка.  
 
Няма да използвам думата “страдам”. Много активно полагам усилия симптомите да 
не контролират живота ми. Понякога е лесно, понякога балансът изгледа като нещо, 
което се случва на други хора. 
 
Пандемията със сигурност срути крехкото равновесие, което поддържах.  
 
Аз съм физически активен човек. Използва дългите разходки като отдушник. Обичам 
да съм в офиса с колегите си. Времето навън с приятели ме зарежда.  
 
Остана ли сама за дълъг период от време, съзнанието ми започва да си измисля 
проблеми. Точно това и стана, по време на небезизвестния lockdown миналата 
година. 
 
Структурата на деня ми беше напълно разбита. Разбирате ли, професията ми е 
такава, че нямам нормирано работно време. Мога да работя сутрин, следобед, през 
нощта - няма никакво значение. 
 
Изведнъж имах твърде много свободно време. 
 
Паниката започна да се прокрадва в първите дни. А веднага след нея - мрачните 
мисли. 
 
“Ако не станеш тази сутрин, никой няма да забележи.” 
 
“Какъв е смисълът да чистиш, да се къпеш, да се стараеш, като така и така ще си 
стоиш сама вкъщи?”  
 
“Ако ето сега ти се случи нещо, ще мине доста време, преди някой да разбере.” 
 
Апартаментът стана твърде тесен. Тишината - твърде шумна. Самотата заемаше 
огромно място. 
 
Тревожността и депресията са коварни спътници. Някак нежно и неусетно успяват да 
завладеят съзнанието. Отдавна знам, че ме дебнат, но понякога незабелязани се 
прокрадват в ума ми. 
 
Тайното ми оръжие винаги е било дисциплината. Не ме разбирайте погрешно - аз не 
съм дисциплиниран човек по природа, аз станах такава, защото нямам избор. Това 
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идва да покаже, че не е нужно на някого да му идва отвътре, за да се справи с 
проблема. Всичко се научава. 
 
Сутрин обикновено минавах през кварталното кафене за чаша капучино. По време на 
пандемията, в същия час, гледах да съм пред кафе машината. Пишех поне на трима 
души “Добро утро”, за да дам на някого сигнал, че и тази сутрин успях да стана. 
 
Обяд в 12. Нещо сладко следобед, придружено от чаша чай. След работа, време за 
раздвижване - в интернет намерих достатъчно добри йога предизвикателства. 
 
Стъпка по стъпка, беше като танц. Разделях деня си на лесни задачи, които да 
отмятам в главата си. И ако паниката започваше да ме задушава, то спирах всичко и 
отделях 15 минути на емоцията. Давах ѝ възможност да се покаже и да размине. 
 
Не беше същото като да мога да изляза. Бях и напълно наясно, че във всеки един 
момент мога да наруша режима си. В крайна сметка, никой не ме надзираваше. 
Нямаше да има никакви последствия. 
 
Няма да го захаросвам, изобщо не беше лесно. В някои дни не беше и приятно. 
 
От друга страна, абсолютно всичко, за което някога съм се притеснявала много, е 
завършвало добре. Не правех всичко гореизброено за някой друг. Правех го, за да 
убия време, докато тази ситуация се промени. За да не хвърля толкова години работа 
с психолог на вятъра, само защото съм се сблъскала с нещо непознато. 
 
Lockdown-ът - а и всяко неприятно преживяване - са временни. Тревожността при 
сблъсък с нова и неприятна ситуация е неизбежна. Важното е постоянно да 
контрираме онова подло гласче в главата ни и да си напомняме, че всичко се 
променя постоянно. 
 
“И това ще мине.” Колкото и да е неприятно, колкото и да плашещо, колкото и 
паниката да набъбва в гърлото ни - всичко винаги свършва в един момент. Трикът е 
да намерим с какво да заемем съзнанието си, докато нещата се избистрят.“ 
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Силвия  

 

Получих първата си паническа атака в гимназията по време на час по френски. 

Тогава не знаех, че се нарича по този начин. Не разбирах какво се случва с мен и по 

онова време дори не можех да опиша това състояние, само знаех че ми е лошо, че 

полудявам или си мислех, че ще умра. Това усещане продължи да се повтаря и в 

други часове, в училище и в къщи, навсякъде. Родителите ми ме водеха по доктори, 

които казваха едно и също, че съм абсолютно здрава.  

В университета, паническите атаки отшумяха лека-полека, появяваха се много по-

рядко, с големи интервали помежду си, но всичко това се промени по време на 

пандемията. Състоянито ми се влоши рязко още в самото и начало, при обявяването 

на локдауна. Паник атаките се завърнаха още по-тежки от преди. Просто като си 

помислех, че трябва да излезна се разтрепервах. Идеята, че може да съм преносител 

или че може да убия някой без да знам, да се заразя и какви може да са последиците 

за мен и моето семейство, ме изпълваше с ужас. Имах силно сърцебиене, изпотяване,  

пребледняване, гадене, повръщане, шум в ушите, крайниците ми изтръпваха, имах 

чувството, че сънувам и че се отделям от тялото си, също и мислите ми препускаха 

бясно, мислех си че ще полудея или че ще умра (класически симптоми при паник 

атака). Тези усещания и мисли се повтаряха всеки ден, почти непрекъснато. 

 Постоянно гледах новините, по които повтаряха увеличаващия се брой заболели и 

починали. Това ме караше да се чувствам още по-зле. В началото като трябваше да се 

сложат маските направо не можех да си поема дъх, избягвах хората, беше ме страх от 

тях. Бях непрекъснато тревожна, не спях, не ядях, не се чувствах добре в кожата си. 

Непрекъснато мислех за близките си „Дали ще се разболеят, какво ще стане тогава, 

трябва да се подготва за най-лошия сценарий”. Това изключително много ме 

напрягаше. По това време имах да уча за държавни изпити, имах и други 

ангажименти и въобще не можех да се средоточа върху тях. Чувствах се 

парализирана, безпомощна и отчаяна. Постоянно променяха датите на изпитите, 

също и самото дипломиране беше отложено. Това водеше до допълнителен стрес и 

напрежение, отгоре върху паниката около  вируса и дали ще се заразя аз и близките 

ми. 

Дори когато имах нужда от почивка нямаше къде да се отиде, не можехме да 

излизаме никъде, само до магазина, не можех да се виждам с роднини, с баба и дядо. 

Чувствах се самотна. Вече не знаех как да се държа с хората, страх ме беше да не 

хвана нещо от тях. 
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 Това състояние продължи доста дълго време, докато в крайна сметка не реших, че не 

мога повече да продължавам така, не можех да живея по-този начин до безкрай. 

Реших, че е време да взема нещата в свой ръце. Свързах се с психолог, който 

предложи  като лечение когнитивно-поведенческа терапия, която представлява 

терапия свързана с промяната на дисфункционалното мислене и поведение. 

Психологът също предложи да се свържа и с психиатър, за да ми предпишат лек 

антидепресант.  

След няколко месеца лечение се почувствах много по-добре. Все още се  научавам да 

свиквам с тревожността. Част от нещата включени в когнитивно-поведенческата 

терапия включват дихателни упражнения от сорта на 4-7-8, тоест вдишване за 4 

секунди, задържане на дъха 7 секунди и издишане 8 секунди и  много други подобни 

упражнения. Това е особено полезно при силен пристъп на тревожност. Други 

полезни техники за успокоение са йога, разходки, здравословно хранене, спортуване,  

водене на дневник и други.  Също споделянето с близки и приятели е изключително 

важно. Няма нищо срамно в това, човек да потърси помощ, все пак става въпрос за 

нашето здраве. Трябва да сме внимателни към хората особено сега. На всеки по 

някакъв начин му се отрази тази пандемия и трябва да  можем да си помагаме един 

на друг в тези несигурни времена. 
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Деница  

 

„Привет, мили хора, на които е хрумнала тази прекрасна идея да споделим какво 

преживяваме и на тези, които ще споделят това, което им се случва, защото знам 

колко кураж се изисква понякога да бъдеш искрен със себе си и с останалите. На 

кратко за мен. Аз се казвам Деница и се дипломирах през лятото на 2020 година. А на 

дълго от къде започна всичко, е не от самото начало, защото няма да ми стигнат 

двете страници, но кога започнах да усещам, че всъщност аз не съм тази, за която се 

смятам. Звучи страшно, нали? По време на втори семестър последен курс се случи 

най-тежкото нещо, което съм преживявала досега да изпадна в условията на 

Световна пандемия и по-конкретно условията на изолация. Макар и да си давам 

сметка за дълбоката причина да мине човечеството през този период аз, все пак, 

претърпях доста промени, които ме разтърсиха из основи и за мен това продължава 

да бъде един много труден и трансформиращ период. 

  Да се върнем към основното тревожност, безпокойство, депресия, несигурност и т.н. 

Кога се появиха? При мен всичко започна с едно безмилостно безсъние, което беше в 

резултат на лична травма, която преживях, но за жалост съвпадна точно с началото 

на пандемията. Спомням си първите дни, когато обявиха пандемията мислите, които 

ме обзеха, без да преувеличавам, на непознато дотогава за мен безпокойство. Накъде 

отива светът, всички ще умрем ли, близките ми, приятелите ми и най-тежкото за мен 

мерките, които въведоха на пълна изолация и лицата скрита от маски и очи пълни 

със страх. Никога преди не бях виждали толкова уплашени хора и непознати, и мои 

близки…целият свят. Е, нормално да започнем да изпитваме всички тези неща, нали? 

Оказах се в ситуацията в, която завършвах и се чувствах без перспектива и светът 

беше спрял, просто замръзнал. Започнах да пия големи дози хапчета за сън и да пия 

алкохол. От там се досещате, че нещата ставаха все по-зле. Паралелно с това при мен 

се прояви и физическа болест (както при огромна част от, хора, които познавам и не 

познавам в следствие на пандемията) болки в кръста, които с течение на времето се 

влошиха и преминаха към краката. Съответно аз на 23 години осъзнах, че се 

чувствам на 153 години, сякаш за мен животът е приключил. И това е най-страшното 

нещо, което човек може да си причини сам да не вижда смисъл да продължава. 

Потърсих помощ от професионалист с подкрепата на семейството ми. Започнах да 

ходя на психолог и разбрах, че съм развила психосоматика, която е свързана с това, 

че аз сама провокирам болките по тялото си и безсънието. В началото ходих от време 

на време, което е най-глупавото, което може да направиш при кризисна ситуация, но 

започнах по-редовно и имам огромни пробиви. Всеки специалист ще го каже и аз съм 
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го изпитала най-важно е да осветиш проблема от там започваш да търсиш техники 

как да се справяш със себе си и ситуацията. Това беше едно от най-здравословните 

решения, които съм взимала и е трудно, някой път е ужасно трудно да се сблъскаш 

със себе си, със несигурността и със страха. Имах периоди, в които се затварях в себе 

си, което не бива да се прави, от изключителна важност е да споделяме с близките и 

приятелите си и да знаем, че не сме сами и имаме подкрепа, и дори не подозираме 

колко много преживяват, ако не същото, то сходно нещо. Всичко, което изброявам до 

момента са техники, които нямаше да знам, ако не бях потърсила помощ, защото в 

крайна сметка правим това за себе си, защото заслужаваме да живеем живота си 

пълноценно, да обичаме и да бъдем обичани. Мога да ви излъжа, че съм открила 

рецептата за щастлив живот, но какъв е смисълът. Идеята е да знаем, че не сме сами 

и всеки е на различен етап от живота и преодолява себе си. Аз се все още се лутам 

какво искам да правя, коя съм, но се научих, че не е толкова страшно да си несигурен, 

защото когато изпитваш емоции и чувства в следствие на тревожност, депресия, 

това, което изпитваме не е абсолютната истина, всъщност тези емоции и чувства са 

като едни филтри, които ние сами поставяме на ситуациите и ги правим да 

изглеждат много по-страшни от колкото са в действителност. Имаме тежки кризи 

понякога, но след тях сме някак по-различни, по-силни, защото най-важното е как 

сме минали през тях и да успеем да се съхраним. 

 Аз попаднах на тази мисия, както е описана, защото съм в постоянно търсене и вече 

съм убедена, че никой не може да направи за теб, това, което ти можеш и, всъщност, 

през цялото това време изпитвах дълбока потребност да споделя с повече хора, да 

давам, за да мога да помогна, било то с опита си или просто да изслушам, да 

прегърна, да дам съвет, защото пандемията ни показа колко е важна човешката 

близост и какво се случва с нас, когато я няма. Колко е важно да се обичаме и да 

ценим времето си, защото както ми каза моята психоложка веднъж: „Деница, ти 

живееш все едно си безсмъртна.“ 
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Теодора 

„За да помогнем на някого, да се справи с тревожността, стреса, несигурността, паниката, 

внезапните моменти на обезличаване и забравяне на това, кой си, как спокойно се справяш 

с ежедневните си задачи и как те ти носят удоволствие и мотивация да бъдеш още по-добър, 

по-ефективен в различните сфери на живота си, по-отворен към научаването и изживяването 

на нови неща – знания, умения, емоции, личностно и професионално израстване – ние 

трябва да знаем как да се владеем, да се справяме с нежелани и неочаквани ситуации, които 

нарушават душевното ни равновесие, обръщат наопаки вътрешния ни свят, а оттам – и 

възприятието ни за външния свят. Как да се научим да се справяме с моменти на тревожност 

и стрес? Един от начините е, като ги изживеем и излезем от другата страна на тъмния тунел 

променени – по-силни, по-вярващи в себе си, в неподозираните си възможности, в 

добрината, хармонията и винаги налагащия се над хаоса ред. „Всичко е добро, всичко е 

красиво и всичко е чисто“, това прочетох преди много години някъде, сложила съм си го 

като украшение на всяка стена у дома, и съм се научила, когато ми е трудно, да го прочитам, 

да си спомням за добрите времена на покой, мир, ред, и да си припомням коя всъщност съм 

аз и какви сили притежавам – да оставя времето да ме излекува от състоянието на 

тревожност, страх, понякога паника, да оставя тялото, душата и сърцето ми да намерят сами 

начин да се справят с нарушения биохимичен баланс в организма вследствие отделянето на 

стресови хормони и да възстановят хомеостазата (равновесието) му.  

Използвам и други положителни, жизнеутвърждаващи цитати, да ги наречен така, имам 

списък и редовно го допълвам с нови, лепя по стените, принтирам или чета в електронен 

вид, дори обмислям да сложа някои от най-въздействащите ми като щампи на тениски, 

кърпи и др.п. – “Направи пауза и се върни с глад за успех и с желание да се занимаваш с 

това, което е важно за теб, отново“, “Тя си припомни коя е и тогава всичко се промени“, “ 

Простото е красиво. Нужно е да опростим нещата и собствената си личност и възприятия“, 

“Страхът е реакция. Куражът е решение. Направи разумния избор“, “Колкото добра или 

лоша да е една ситуация сега, тя ще се промени. Това е единственото сигурно нещо. Така 

че, когато животът е хубав, му се наслаждавай. Не търси непрекъснато нещо по-добро. 

Щастието не спохожда онези, които не оценяват това, което имат, докато го имат“ и др.п.  

Друга техника, която ми помага в ситуации на тревожност, страх, обърканост, потиснато 

настроение и несигурност е това да се съсредоточиш върху настоящия момент, да 

наблюдаваш мислите си отстрани, без да съдиш или опитваш да им противодействаш – 

образно казано, да си предствяш моментните си мисли, физически реакции, отношения като 

есенни листа, които падат в потока и течението ги отнася извън полето на това, на което е 

необходимо да обръщаш внимание в съответния момент. Тази практика се нарича “пълно 

внимание върху момента“, в свободен превод от английското й наименование “mindfulness”. 

Възприемаме света и живота около себе си с помощтта на петте си сетива, но често “гледаме 

с ума си, а не с очите си“. Тогава можем да опитаме да оставим очакванията, собствените си 

към себе си, на другите към нас и нашите към другите, настрана, за момент да си представим, 

че сме свободни, в мир, щастливи и че всичко е наред и даже по-добро, отколкото можем да 
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си представим, че всичко е перфектно. Можем да се упражняваме в медитация, дихателни 

техники за намаляване на напрежението и тревожността, да тренираме въображението си, 

за да успяваме да се откъсваме от тялото си, от себе си и егото си, от  човешката си природа 

– така да провокираме ново равновесие в тялото си и в мислите си, равновесие, което е 

стандартното им състояние и което винаги и по някакъв начин успява да надвие объркването 

и хаоса в нас. Твърдо вярвам, че подобни практики – пълно внимание върху себе си, мислите 

си, заобикалящия ни свят и ситуацията, без да съдим или опитваме да “изправим“ това, 

което възприемаме за неправилно, медитация, йога, дишане, комбинирани с физическа 

активност, балансирана диета и дневен режим – могат да се научат и усъвършенстват, 

можем да изградим навик да ги извикваме и успешно прилагаме в кризисни моменти – на 

паника, страх, тревожност, отчаяние. С практика всичко се постига, не трябва да се 

отказваме бързо, а да упорстваме в усвояването им, да опитваме различни начини да ги 

накараме да работят за вас според собствената ни личност и особености. Освен това, можем 

да отидем и една крачка по-далеч – да експериментираме и да се опитваме да променяме 

рутината, за да ни е по-интересно, за да се предизвикаме и постигнем по-многоспектърно и 

цялостно изразяване на човешката ни природа и потенциал. Как? По начало можем да 

поднасяме разнообразие от сетивни стимули – различни цветове, аромати, вкусове, 

текстури, различна интелектуална храна за ума. Така вниманието ни може да бъде грабнато 

от новото, интригуващото, непознатото, и фокусът ни да се измести от тревожността и 

стреса към тази нова вселена, която ни провокира да я изучим и после да се прехвърлим към 

следващата нова вселена. 

На последно място, да си припомним един от изконните градивни блокове на всевъзможните 

проявления на това да бъдеш човек – любовта. Нека се опитваме да я почувстваме със 

сърцето си, нека я оставим да ни завладее и да намери като обект всичко наоколо – нас 

самите, близките ни, обществото, природата и останалите живи организми, професията и 

хобитата ни. Любовта има целебна сила и можем да я култивираме, да се научим да я 

извикваме в сърцето си в трудни моменти и най-вече – да я раздаваме с пълни шепи. Ако я 

раздаваме, неминуемо и ще я получаваме от другите, ще заговори високо желанието за 

взаимопомощ и солидарност и винаги ще намира все по-нестандартни начини да се 

проявява, лекува, заразява и разпространява. Остава ни само да опитаме.“ 
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Яна 

„Здравейте, казвам се Яна и по професия съм здравен медиатор. Искам да споделя с вас своите 

възгледи върху това, как се отрази пандемията психически на народа и как да се справим с 

депресията. 

Всеки човек има своите страхове, но важното в случая е да намерим начин,  да се справим с 

тях.Искам да подчертая, че ако човек сам не си помогне, няма кой друг да го направи.Моят съвет 

към вас е, да бъдете силни психически и всеки път, когато нещо ви притеснява да се сетите,че след 

лошото винаги идва и хубаво.Не позволявайте на пандемията да ви влияе още, защото тя е 

временна и ще отмине.Натрупването на отчаянието, тъгата, безпокойството и потискането на 

чувствата води до депресия . Не трябва да  губите вяра и надежда в себе си, а това става с мисълта, 

че всеки път щом живота ви е поднесъл нещо, вие сте се справили с него, защо да не можете и 

сега?  Ще ви дам няколко съвета как да се справяте с депресията: 

-Имайте по-чести контакти и събирания с близки, приятели и роднини, защото животът е кратък, а 

това са ценни мигове, които изпускаме. 

-Движете се по-често и спортувайте.Спортът  е полезен за здравето. 

-Не позволявайте на някой да налага мнението си спрямо вас и не оставайте недоизказани в 

моментите, когато трябва да защитите себе си. 

-Усмихвайте се по-чест,о макар и да е трудно. 

-Направете промяна във вашия живот. 

-Ходете на шопинг. 

-Отделете малко време и на себе си. 

-Релаксирайте и ходете на почивки според възможностите ви. 

Сигурна съм, че спазването на  тези съвети ще успеят да ви мотивират и ще ви помогнат до голяма 

степен да се справите. 

Мили хора, бъдете живи, здрави и не забравяйте да се усмихвате.“ 
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Катрин 

 

„ Един ден се събудих и осъзнах, че в света има много неща, които се объркват: пандемия, глад и 

привидно безкрайно човешко страдание. В следствие на тях много неща се объркаха в собствения 

ми живот: напрежение във взаимоотношенията ми с близките, стрес на работа, здравословни 

проблеми и др.. Не спирах да си мисля за хората, които твърдяха, че са щастливи или късметлии, 

дори повреме на Ковид, просто си казвах, че по някакъв начин им липсва как работи реалния свят. 

После се замислих: какво ли ще стане, ако хората, които казват, че са по-щастливи, знаят нещо, 

което ние не знаем? 

Тогава си спомних за лекциите ми в унивеститета и по-точно темата по „Позитивна психология“. В 

нея се обясняваше кое прави живота най-ценен за живеене и как тя е фундаментална промяна от 

гледането на това, кое не е наред към това, кое е правилно в живота ни. Вместо да мисля колко е 

дисфункционално обществото ни в момента и да се опитвам да се справя с всичките емоции, което 

то придизвиква в мен, ме накараха да погледна към силните ми страни и как да ги засиля. Е няма 

да лъжа звучеше ми наистина хубаво.. 

Замислих се, че хората, които се справят с живота си дори и сега, когато на всички ни е трудно не 

са по-щастливи, нямат по-добър живот от мен, нямат по-добра работа и определено нямат по-

малко „проблеми“, с които се справят ежедневно! Разликата е, че те се фокусират върху това, 

което работи в живота им, а не върху това, което не работи както правех аз. Ставаше дума за 

гледната точка! 

Когато прекарвах цялото си време да размишлявам какво не е наред с живота или околната среда, 

светът ставаше доста мрачно място. Тогава моя фокус беше негативите на живота, те ставаха 

центъра на мисленето ми, а положителните моменти избледняваха на заден план. 

Променяйки гледната си точка обаче, започнах да мисля, за това какво е правилно в света и така 

започнах да виждам нещата по различен начин. Разбира се, все още мисля за това, колко болка и 

страдание има по света и това няма да се промени, но в същото време се сещам за всички хора, 

които помагат на тези, които страдат (всички лекари, доброволци, учители, родители и т.н), и от 

тук започна промяната... Все по-често обръщах внимание на положителните страни,  забелязвах 

повече състрадание, грижа и взаимовръзки с хората около мен и в света като цяло. 

Практикуването на позитивна психология беше по-лесно, отколкото си мислих. Въпреки че може 

да Ви звучи като голяма промяна да измените начина, по който се ангажирате със света като цяло, 

малките промени помагат по пътя. Ето една дейност, която най-много ми помогна, за да се 

чувствам по-щастлива. В края на всеки ден започнах да отделям няколко минути, за да запиша или 

споделя с приятел три неща, които днес са минали добре и защо. Нямаше нужда да са големи 

неща, тъй като на никого не се случват хубави големи неща всеки ден, можеше да е как съм 

излязла на разходка с кучето, как днес съм си сготвила вкусна храна или как съм казала на 

касиерката колко е красива и тя ти се е усмихнала. Всичко има значение в живота! Открих, че дори 

само забелязването на нещо, което е положително, помага да насочи вниманието ми към това, 

което върви добре в живота, вместо това, което не е наред. Надявам се да помогне и на теб! „ 
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Даяна 

„ Споделям моята лична история с идеята да бъда полезна на хора, които преминават през период 

на безпокойство, стрес и паника, когато разберат, че това не е неизлечима болест, не е наказание, 

а дори една друга гледна точка, че може би трябва да променим нещо във себе си и живота си. 

Срещата ми с паниката и безпокойството започна преди близо 8 години. Винаги съм била 

независима жена, издържам се сама, но за сметка на това работя много. Без почивка- много 

години сезонна работа и в един момент явно се преуморих. После дойде и смъртта на баща ми, 

като последните месеци бяха трудни за всички нас. Имахме здрава връзка и ми беше тежко. И 

понеже аз бях силната в семейството, поех отговорност за цялата финансова част. Приключих 

дълга връзка като капак. 

Преместих се в София и започна цялата лудост. 

Постоянно ми се виеше свят и мислех че припадам, задушавах се, стягаше ме сърцето или някъкви 

бодежи. 

Мислех че получавам инфаркт през ден. Започнах да ходя на всякъкви лекари и всички ми казваха 

че съм добре. 

През два дни бях в бърза помощ и там винаги ми казваха, че съм добре, че всичко е наред. А аз си 

казвах: не, тези хора не ме разбират.Мислех, че полудявам.Държах се налудничаво. 

Влизам в заведение с приятели, понякога сядам и от многото хора ме хващаше „лудостта“.Ставах и 

си тръгвах.  

А понякога, дори не сядах.Още на входа се обръщах обратно и излизах. Беше странно за всички 

около мен, защото обичах да излизам, а и работех в туризма. Това бяха нормални неща. 

С пътуването също имах проблем. Беше ме страх, дори и от нормална скорост, возех се само на 

задната седалка, или си затварях очите, сърцето ми биеше лудо.По ирония, преди това обичах 

високите скорости ,моторите, пътуване на нови места. 

Шума от колите ме побъркваше, когато чаках на спирките, постоянно се подпирах някъде, да не 

падна. 

Няма да забравя случай, в който закъснявах за работа, на една спирка , в цялата шумотевица и 

забързаност се обадих в компания за такси, така се паникъосах, че не можех да обясня къде се 

намирам точно. Диспечерката ми се ядоса и затвори телефона. 

И така реших да се прибера в малкото и спокойно градче Ихтиман, при близките. Имаше момент, в 

който не бях излизала навън около месец или два, дори и до магазина.После започнах пред блока 

за кратко, но носех апарата за кръвно с мен винаги.Пиех успокоителни, но билкови, за да не се 

пристрастя, а понякога и алкохол. 

И реших, че трябва да се стегна. Не може така! 

Гледах едно предаване за хора с ОКР и забелязах симптоми подобни на моите.Започнах да се 

интересувам в интернет. Намерих от психологията и започнах да чета. Излизах сред природата, 
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където разбрах, че се чувствам много добре, спокойна. Някъде прочетох, че някой кръстил 

паниките Панчо, и аз кръстих моите така. Идеята беше да ги приемеш и да не се съпротивляваш. 

Говорех си с Панчо, когато дойде,приемах го и знаех, че ще си тръгне.Това е моментно. 

Най-много ми помагаше вярата, и тогава ме осени, че може би ми се дава знак да променя живота 

си. Трябваше да забавя темпото с работата, с хората, да порастна, да се науча, да отпусна 

контрола, че не всичко зависи от мен. 

И така спрях лекарствата.. Излизах сред природата винаги, когато мога. Започнах да медитирам, да 

чета за видовете дишане. Да показвам любовта си към хората, да бъда по-смирена. Започнах да 

участвам в благотворителни мисии и срещнах много хора, които искат да помагат на други хора. 

Разбрах, че не срамно да си слаб понякога.Сега живея нормално, дори по-смело. 

И ако се появи Панчо понякога разбирам, че нещо не е наред, че не трябва да го правя. 

Благодарна съм на всичко това,  през което преминах, защото осъзнах, кое е важно и кое не.  

Успех мили хора и вярвайте в доброто.“ 

 

 


