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Биологични и психологически основи 

Нашият мозък е мощен инструмент, създаден да бъде ефективен и да ни 

защитава. Има обаче аспекти, които може да са остарели в днешното 

общество, тъй като вече не изпитваме същите заплахи, които някога сме 

имали. В този раздел ще дадем основна психологическа основа на някои 

от нашите емоции и реакцията на тялото към тях. 

 

Битка или Избягване 

 

Нашата реакция „бий се или избягай“ е създадена, за да спаси нашите 

предци, обитаващи пещери, от преждевременна смърт в челюстите на 

хищник. Днес хората не бягат от хищници, но все пак може да разпознаем 

симптомите на реакция на „бий се или избягай“, когато някой ни пресече 

в трафика: 

• повишен пулс 

• повишено кръвно налягане 

• повишен кислород в мозъка 

• повишено мускулно напрежение 

• повишаване на енергията (не е необходимо кафе!) 

 

Въпреки това, според клиниката Майо, има и няколко неща, които се 

случват под повърхността, които може да не забележим: 

 

• Промени в имунната система 

• Потисната храносмилателна система 

• Потисната репродуктивна система и растеж 

 

Според Националния институт по психично здраве, други симптоми, с 

които може да сте запознати, включват внезапна липса на апетит, 

киселини, гадене и болки в стомаха. 
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Мозъкът 

 

Частта от нашия мозък, наречена Лимбична система, е отговорна основно 

за нашите емоции.  

Например амигдалите са отговорни за чувството на безпокойство и страх. 

Когато тази част от мозъка се активира поради интензивно, стресиращо 

преживяване, нашият мозък ще изключи друга част от мозъка - 

префронталната кора - която ни помага да разсъждаваме и да мислим 

критично. Ето защо, когато се ядосваме или тревожим, можем да 

реагираме по начини, за които после да се попитаме „какво си мислех?“ 

Ти немислеше.Това е проблема. След като интензивните емоции са в 

пълена сила, вашият рационален ум става безполезен. Не защото нещо не 

е наред с вас, а защото мозъкът ви работи по този начин. 

 

Емоционална устойчивост 

 

Има проучвания, които хвърлят светлина върху разликите в мозъчната 

дейност между хората, които са емоционално устойчиви и тези, които не 

са. Един от най-силните показатели за емоционална устойчивост е нашата 

връзка (комуникация) между лявата префронтална кора и амигдалата. 

Префронталната кора е критична, тъй като казва на амигдалата да се 

успокои чрез изпращане на инхибиторни сигнали. Помага на нашите 

негативни емоции да отшумят и да изчезнат.  

Проучванията показват, че хората, които имат по-слаба връзка между тези 

две области на мозъка, имат повече трудности при управлението и 

регулирането на емоцията си. 

Така че сега, може би си мислите, „ами ако тази област на мозъка ми не е 

добре развита; нямам ли късмет. " Добрата новина е, че няма нищо общо 

с късмет, защото тези връзки могат да бъдат изградени. Важно е да имате 

предвид, че мозъкът е като мускул и че като работите върху тези области, 

можете да укрепите тези връзки. 
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Един от начините, по който можете да изработите тази част от мозъка си, е 

чрез внимателност (или медитация).  

 

Ставате „внимателни“, като станете наблюдател на вашите мисли, без да 

ги осъждате. Просто им позволете да бъдат там. Бъдете свидетел на това, 

което прави вашият ум. Ще наблюдавате как мозъкът лесно може да 

преувеличи дадена ситуация. Правейки това, вие активирате 

префронталната си кора, която е частта от мозъка ви, която както 

споменах е критична за управлението на емоциите.  

 

Практикувайки внимателност, вие тренирате мозъка си и укрепвате 

префронталната си кора и връзка с емоционалния център (амигдалата). 

 

• Правейки това ще улесните  „връщането“ на префронталната кора 

по време на предизвикателни моменти и ще станете по-добри в 

способността да оценявате мисъл или емоция в момента, без да и 

позволявате да ви погълне. 

 

Проучванията също така установяват, че хората, които имат „положителен 

зададен момент“, имат активена претфортална кора, както и натрупване 

на ядрото. Натрупване на ядрото е част от мозъка, която е свързана 

удоволствие и чувство за награда и мотивация. 

 

Хората, които са склонни да бъдат негативни, имат малко невронни 

връзки между тези две области на мозъка си. Смята се, че тази област не 

може да бъде достигната чрез съзнателни мисли.  

 

Но това не трябва да ви притеснява, тай като можете индиректно да 

„отработите“ тези връзки в мозъка си, като практикувате забавяне на 

наградите и самоограничаване. Може би постоянно проверявате 

телефона си, играете игри или влизате в социалните медии. Тези навици  
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могат да доведат до пристрастяване и със сигурност не ви помагат да 

изградите тази част от мозъка. 

 

Какво ще помагне за упражняването на вашия мозък:  

• планиране,  

• използване на въображението ви, за да създадете бъдещето си и 

• упражняване на самоконтрол. 

 

Ето защо, ако практикувате самоограничение и се насилвате да не 

проверявате телефона си или социалните медии, докато не завършите 

предварително определен етап или цел, забавеното възнаграждение ще 

ви помогне да изградите емоционален мускул, който ще ви помогне 

дългосрочно. 

 

Имайте предвид, че както при всичко, тренирането на мозъка ви изисква 

практика и последователност. 
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