
ПАНИК АТАКА – КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО СТРАХЪТ НИ 

ПОРОБВА 

 

 
Снимка: steveseay.com // http://www.psychozytywnie.pl/atak-paniki-co-robic/ 

 

Паник атаката е чувство за проникващ, всеобхватен и поглъщаш страх. 

Придружава го чувство за поробване, отчуждение, дискомфорт, а 

понякога и усещането да бъдеш като че ли „извън тялото си“. Такава 

атака може да се случи на всеки, макар че най-често се проявява при 

хора с разстройства, предизвикващи тревога и страх. Паниката може да 

бъде и един от симптомите на депресия1, биполярни разстройства2 или 

                                                           
1 Депресията в общия случай е чувство на меланхолия, тъга, отчаяние, безпомощност и унилост, 
което може да трае от няколко часа до няколко дни. Ако е налице дълготрайно чувство на тъга и 
отчаяние, може да става въпрос за заболяване известно като клинична депресия. 
Депресията може да бъде провокирана от различни фактори – биологични, психични и 
социални (като раждане, загуба на близък човек, развод). Признаците са липса на енергия, липса 
на апетит, безсъние, апатия и мисли за самоубийство, но също повишена емоционалност, 
свръхактивност, раздразнителност, безпричинна еуфория. 
[https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1
%8F] – бел.прев. 
2 Биполярно афективно разстройство (понякога наричано с остарялото си име манийно-

депресивна психоза или циклофрения) е заболяване от групата на т.нар. афективни 
разстройства и е класифицирано като психично заболяване, психично отклонение, което се 
характеризира най-вече с промяна в настроенията.Епизоди на депресия и меланхолия са 
последвани от периоди на еуфория. Именно това състояние психиатрите наричат мания. Тези 
епизоди са циклични, но между тях може да има периоди от време без никакви признаци на 
заболяването. 
Някои научни изследвания посочват примери за висока корелация между това психично 
отклонение и творческото съзидание, таланта, дори гениалността на отделни индивиди. Хората, 
които са считани за биполярни, обикновено се занимават с изкуство и като цяло са много по-
дръзки, смели, общителни и приказливи. 
[https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D
0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D
1%82%D0%B2%D0%BE] – бел.прев. 

http://www.psychozytywnie.pl/atak-paniki-co-robic/
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8A%D0%B3%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%81%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8A%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


шизофрения. Придружава се, също така, от абстинентен синдром3, 

познат на всички лица, зависими от алкохол или психотропни 

субстанции. 

 

Помощ! Умирам! 

 Симптомите на паник атаката могат да напомнят 

симптомите на страшни болести или разстройства и са много тежки. Ето 

защо, здрав човек или човек без диагноза често се чувства така, сякаш нещо 

физически не е наред с него. Сърцебиенето, болката в гърдите, гаденето, 

виенето на свят, потенето, студената или топлата вълна, припадъците, 

задуха и недостига на въздух, или силната мигрена, със сигурност не са 

приятни изживявания. Те могат да създадат усещането за приближаващ се 

инфаркт, мозъчен удар или дори за приближаване на смъртта. Затова 

обикновено първата крачка в лечението на тревожни разстройства, са 

соматични4 изследвания, към които се стреми човекът, при когото се 

проявяват симптоми. Разбира се, да се направят някои изследвания, е 

препоръчително, за да може да се изключат телесните заболявания, но 

хората често не вярват в резултатите и продължават да правят нови и нови 

изследвания и по-нататъшни тестове и да ходят от лекар на лекар. 

Тревожните разстройства (популярно познати като невроза) 

представляват последната диагноза, в която искат да повярват хората. Ето 

защо често са необходими лекарства и терапия, които си заслужава да се 

приложат. Все пак човек може да направи много и да си помогне с 

домашни средства, особено в най-лошите и тежки моменти, когато 

връхлита паник атаката.  

                                                           
3 Абстинентният синдром се характеризира с раздразнителност, тревожност, напрегнатост, тъга, 
учестен пулс, повишено артериално налягане, треперене на ръцете, устните и клепачите, 
изпотявания. Човек изпитва страх и в това състояние може да посегне на живота си. – бел.прев. 
4 Соматичен – телесен, който се отнася до тялото. Соматична клетка - Соматични клетки са 
всички клетки, които формират тялото и не са полови клетки. При бозайниците полови клетки 
са сперматозоидите и яйцеклетките, които се сливат по време на оплождането и образуват клетка 
наречена зигота, от която се развива ембрионът. 
Соматична нервна система - Соматичната нервна система (СНС) е част от периферната нервна 
система и отговаря за волевия контрол на тялото - движения на мускулите, възприемане на 
дразненияната от външната среда (допир, слух, обоняние) и управлява цялостната двигателна 
дейност на организма. 
http://rechnik.info/%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B
D – бел.прев. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://rechnik.info/%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD
http://rechnik.info/%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD


Ето какво можете да направите: 

 

1. Дишайте спокойно 

 Неправилното, т.е. плиткото, задушаващо, кратко и 

бързо дишане, е един от основните симптоми на паниката. Често 

предизвиквания от него дискомфорт и влошаването на симптомите 

налагат да се правят опити за неговото успокояване, които опити водят до 

обратния ефект. Това се случва, защото опитвайки се да прави все по-

дълбоки и продължителни вдишвания, човекът, усещаш страх, може да 

остане с впечатлението, че му липсва място в белите дробове и като се 

старае да наложи контрол над това, стига до т.нар. хипервентилация5, т.е. 

до излишък на кислород в тялото. Това състояние предизвиква 

световъртеж и чувство за слабост и отпадналост, което като резултат 

увеличава тревожността, вместо да я овладее. Затова най-добрия начин за 

нормализиране на дишането е смехът с глас, дихателни релаксиращи 

техники и йога (важно е те да се прилагат УМЕЛО, в противен случай те 

могат по-скоро да навредят, отколкото да помогнат). Една от най-

успешните дихателни техники се основава върху следното: затиска се 

едната ноздра с показалеца и се вдишва. След това се затиска другата 

ноздра в палеца и се издиша. Упражнението трябва да се повтаря 3 пъти 

дневно през 5 минути, като всеки ден се удължава времето, докато се 

достигне до половин час. Човек, който чувства паника, предизвикана 

преди всичко от социален страх, може да се затвори в стая с приглушена 

светлина. 

 

2. Кажете на мозъка си СТОП! 

 Можете да повтаряте думата СТОП мислено или на глас. Става 

дума за това да ангажирате мозъка си с нещо друго, различно от 

                                                           
5 Хипервентилация - мед. Повишена вентилация на белите дробове поради учестено и 
задълбочено дишане. 
https://rechnik.chitanka.info/w/%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F 



негативните, катастрофични мисли от типа на: „вуйчо умря от инфаркт, 

сигурно и аз ще умра след малко”. Дайте си сметка, защо сега чувствате 

страх (той винаги е предизвикан от някаква ситуация, трябва обаче да я 

осъзнаете). 

Например, намирате се в автобуса, а седмица преди това ви се е случило 

по време на пътуването да изпаднете в паника. Ситуацията се повтаря. 

Когато разберете това, помислете за нещо приятно, което ще ви се случи в 

най-близко време, за своите планове, които ви дават удовлетворение. А 

може би пътувате с автобуса, за да се срещнете с приятел и да прекарате 

приятно времето си? 

 

3. Насочете вниманието си в друга посока 

 Заемете се с нещо, което ангажира мозъка ви: судоку, 

кръстословица, броене от 100 до 1, решаване на прости математически 

задачи, логическа игра, редене на пъзл, преглеждане на любими интернет 

страници. Мозъкът, зает с друга активност, няма да ти позволи по-

нататъшното „самонавиване“. 

 

4. Отпуснете челюстта си 

 Най-добре отворете леко устата си, за да сте сигурни, че не 

стискате зъбите си. Вместо това раздвижете бузите, очите, устните. 

Напрежението в челюстта предизвиква увеличаване на страха. 

 

5. Раздвижете мускулите 

 Използвайте всички мускули на тялото, 

които успеете едновременно да напрегнете. Направете това по най-силния 

начин, на който сте способни. Задръжте няколко секунди, а след това 

отпуснете, докато почувствате облекчение.  



6. Ако можеш – изправи се! 

 Доколкото нямате силен световъртеж и се чувствате силни, 

станете и започнете бавно да ходите, може би в кръг, ако не сте на място, 

където има голямо пространство, като автобус или опашка в кварталния 

магазин. 

 

7. Променете обкръжението си. 

 Ако е възможно, напуснете мястото, на което се намирате, 

където е започнал кошмарът ви. Промяната на ситуацията и контекста ще 

накара мозъка ви „да се почувства“ безопасно, а заедно с него и вие. Ако 

не можете да се справите или е невъзможно да промените обстановката, 

пийнете хладка вода, разкажете виц (дори само в мислите си), сложете си 

червило, извадете част от гардероба си или включете телевизора. 

 

8. Направете нещо! 

 Оправете леглото, изчистете дома, подредете кухнята, 

натоварете с някаква работа, правете гимнастика, излезте на разходка. 

Задвижената по време на страха система „бори се или бягай“6 предизвиква 

отделянето в организма на множество нежелани субстанции, които се 

отлагат в мускулите ви. Затова седейки или лежейки е трудно да се 

избавите от страха си (освен ако сте в прегръдките на близък човек, което 

                                                           
6 В резултата на влиянието на стимул-стресора в нервната система се стига до множество 
биохимични реакции, предизвикващи отделянето на силни възбуждащи хормони, като 
адреналин и кортизол. Благодарение на тях организмът е готов за повишени усилия, подготвя се 
за случай на ситуация, принуждаваща към борба или бягствот – сърцето бие по-бързо, повишава 
се кръвното налягане, пулсът и дишането се ускоряват, повишава се нивото на глюкоза в кръвта 
– и всичко това, за да се повиши кислородът в организма и неговата физическа пригодност. 
Други функции на организма, като храносмилане или механизмите, отговорни за 
съпротивителните сили на тялото, отиват на заден план. Човек е готов за битка за оцеляване или 
спасяване чрез бягство. [Agnieszka Szafrańska-Romanów Stres: walcz lub uciekaj – psycholog radzi. 
http://centrum-probalans.pl/stres-walcz-lub-uciekaj-psycholog-radzi/] 

Agnieszka%20Szafrańska-Romanów


ви успокоява). Токсичните странични продукти на страха го засилват, 

защото те пораждат усещането за скованост и могат да предизвикат 

спазми, което още повече ще затвърди убеждението ви, че някъде става 

нещо лошо. Освен това, когато правите нещо, което контролирате, 

мозъкът ви получава информация, че всичко е наред и преустановява 

дейността, която използва за защита пред опасностите. Когато се движите, 

по-бързо минава времето и скоро се чувствате все по-добре, което означава, 

че в действителност нищо ви няма, а само умът ви погажда номера. 

 

9. Напишете го. 

 Дневникът или обикновени бележки, написани по време на 

паник атаките помагат в много голяма степен. Те отвличат вниманието ви, 

позволяват да се вгледате от дистанция в това, което се случва, да 

идентифицирате и разберете ситуацията и свързаните с нея емоции. 

Освен това в бъдеще ще можете да се връщате към тях и това ще ви помогне 

да затвърдите убеждението си, че физически всичко е OK. 

 

10. Ако това ви помага, поговорете с някой. 

Кажете на близък човек, как се чувствате, опишете 

подробно това, което се случва с вас. Важно е това да бъде доверен човек, 

който знае за вашия проблем, или който е готов да разговаря с вас за него. 

Самото изговаряне на проблема на глас към друг човек, вече ще доведе до 

възможността в главата ви да се появи мисълта: „та това е ирационално, аз 

съм здрав”. Нека този човек ви направи масаж, това може да бъде просто 

ласка по дланта или на друго място, което при допир ви релаксира.  

 

ВАЖНО! 

Дори да смятате, че това е глупаво и нямате желание да го 

правите – усмихвайте се през цялото време. 



Когато нищо не действа… 

 
● Когато сте в дома си или на друго място, с достъп до баня, вземете топъл 

душ. 

● Прилагайте ароматерапия, най-добре с етерично масло от лавандула. 

Напръскайте с него носна кърпичка и бавно вдишайте аромата.  

● Включете силна музика, най-добре такава, която няма да ви позволи да 

мислите. 

● Дишайте толкова свободно, колкото ви се отдава, до 8 пъти в минута. 

Вдишвайте през носа, издишвайте през устата. 

● Използвайте всички възможни средства, които смятате, че ще ви 

помогна. 

Marta Osińska-Białczyk 

Превод от полски език: доц. д-р Божидар Ивков  

(Преводът е направен с любезното съдействие и разрешение на авора) 

 

Превод по: Marta Osińska-Białczyk (2013) Atak paniki: co robić gdy lęk 

zniewala? http://www.psychozytywnie.pl/atak-paniki-co-robic/ 

 

 Marta Osińska-Białczyk е дипломиран психотерапевт. 

Провежда психотерапии, тренинги и работилници, в дома наклиента (във 

Варшава) или онлайн. „Помагам на загубените да се намерят“ – казва за 

себе М. Ошинска-Биялчик. За консултации – вижте 

www.zyciowaodnowa.com. 

 

 

http://www.psychozytywnie.pl/author/keryshka/
http://www.psychozytywnie.pl/author/keryshka/
http://www.psychozytywnie.pl/atak-paniki-co-robic/
http://www.psychozytywnie.pl/author/keryshka/
http://www.zyciowaodnowa.com/


Кратък послеслов от преводача 

Страхът. Спътникът в живота ни, който често ни побеждава, а понякога 

дори ни унищожава. Страхът, когато се появи, имаме две възможности: да 

избягаме (ако можем) или да се изправим лице в лице със страховете си и 

да ги победим (ако можем). Винаги съм предпочитал втората възможност. 

И често съм успявал да победя страховете си. Нещо повече, така съм 

успявал да се съхраня като личност и човек.  

Тайната? Няма тайна. Или ако има – не я знам. Единствено си помагам с 

молитвата срещу страха на Пол – главният герой от романа на Фр. 

Хърбърт „Дюн I“: 

 

 
 

„Не бива да се страхувам. Страхът погубва разума. Страхът е онази 

низка смърт, която носи пълно унищожение. Аз ще се изправя с лице срещу 

моя страх. Ще му позволя да мине по мен и през мен. А когато отмине, ще 

извърна вътрешното си око, за да проследя пътеката му. Там, откъдето 

е минал страхът, няма да е останало нищо. Ще остана единствено аз“. 

Прочетете я внимателно, осъзнайте я и я разберете. Това може да ви 

помогне. Дори да ви спаси. 

Божидар Ивков 


