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Условни емоции 

 

В нашето общество има общоприетото схващане, което обичам да 

наричам „Голямата лъжа “- идеята, че нашето общество и възпитанието в 

детството не влияят на това кои сме днес на много дълбоко ниво. 

Повечето хора не отричат тези неща да имат въздействие, но смятат, че 

ефектът е минимален и се противопоставят да вярват, че техните 

преживявания и други хора са формирали техните убеждения. 

Реалността обаче е, че докато достигнем зряла възраст, всички ние сме 

разработили модел на това как автоматично реагираме на 

предизвикателствата на живота. Ние също сме разработили системи от 

вярвания и нагласи, които са оформени от хората около нас. 

Всеки от нас е научил различни начини на реагиране, поради което, 

изправени пред предизвикателни ситуации, някои хора могат да реагират 

чрез затваряне, други да достигнат с гняв, други с тревога и трети с 

вълнение. 

 

Това, което определя различните реакции, са различните начини, по които 

хората разглеждат предизвикателствата, въз основа на тяхната 

обусловеност - научената им реакция. 

 

Като размишляваме върху това каква част от това, което правим и мислим, 

не е възникнало като наша собствена идея, и се освобождаваме от неща, 

които не ни служат, ние сме освободени да възприемем ново психическо 

състояние и живот, който е по-истински за това, което наистина сме и как 

искаме да живеем. 

 

Условността може да бъде дефинирана по много начини, но в крайна 

сметка това е остатъчният ефект от всички минали влияния върху живота 

ни, включително съхранени емоции и научени реакции. 
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Научени реакции 

Причината, поради която разбирането на вашето състояние е толкова 

мощно, е, защото именно това е създало вашата основа за разбиране на 

живота, емоциите и поведението. 

Като дете вие сте били напълно зависими от родителите си (или тези, 

които играят тази роля) за оцеляването си. Всъщност, ако погледнете 

малко дете, което е изправено пред нова ситуация, те гледат родителите 

си, за да знаят как трябва да реагират и да се чувстват. 

Изражението на родителя, като усмивка, намръщеност или друга фина 

невербална комуникация, показва на детето как да реагира, предлага 

подсилване или служи като награда или наказание. Това се нарича 

Викарно състояние - рефлексната реакция или емоция, която развиваме, 

като наблюдаваме как другите около нас реагират на ситуацията. 

Имайте предвид, че това не се ограничава само до децата. Това ни се 

случва и като възрастни. 

 

Условни емоции 

 

Отрицателните емоции могат да имат положителни ползи, но 

използването им за положителни резултати може да даде обратен ефект, 

когато развием условен модел. 

Например тревожността има както положителни, така и отрицателни 

качества. Това може да мотивира хората да действат или да разрешат 

ситуация, която в противен случай може да е била заметена под килима. 

Ако изпитваме безпокойство поради предстоящ изпит, това безпокойство 

може да ни мотивира да учим. Ако се чувстваме притеснени от 

презентация, която правим, тя може да ни подтикне да сме сигурни, че 

сме напълно подготвени за нея, като я практикуваме повече. 

Тревожността обаче може да бъде проблематична когато стане условна. 
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В крайна сметка можем да се научим да свързваме тревожността с 

действие и следователно ТРЯБВА да се тревожим, за да се чувстваме 

принудени да действаме. 

Тъгата е и настроение, което може да има и положителна страна, тъй като 

ни позволява да пестим енергия, когато сме претоварени. Но чрез тъгата 

можем да привлечаме вниманието на другите и следователно ние 

ставаме тъжни, когато искаме съчувствие. 

 

Условни думи 

 

Думите могат да имат много мощен условен отговор. Очевидно е, че може 

да реагирате автоматично, когато чуете определени думи от 4 букви или 

може би сексистки или расистки коментар. 

Възможно е обаче да не забележите фините думи, които влияят на вашите 

емоции. Например, ако родителите ви казват „трябва да говорим“ всеки 

път, когато имате проблеми, тогава естествено ще се научите да реагирате 

негативно на тези думи като възрастен. 

Научена безпомощност 

Когато хората са изложени многократно на негативна ситуация, върху 

която се чувстват, че нямат контрол над нея, те развиват научената 

безпомощност.  

Това може да се случи, когато имаме работа, която мразим, но работим в 

нея години наред и чувстваме, че не можем да се измъкнем от нея.  

Това може да се случи, когато сме във взаимоотношение с някой, което е 

пълно с драма, но се чувстваме задължени или в капан.  

Това може да се случи, когато изпитваме сериозни финансови 

затруднения и не виждаме изход. 

Когато ние преживяваме научена безпомощност, тогава ние спираме да 

търсим начин да променим ситуацията си и ние развиваме система от 

убеждения, че „няма да можем да променим бъдещето си“. Затова може 

да пропуснем възможности, дори когато хората около нас ни показват, че 

може да има различен начин, защото вече сме в състояние да не вярваме. 
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Добрата новина! 

 

Добрата новина е, че условният емоционален отговор не определя 

бъдещето ни. Всъщност дори нещо толкова екстремно като фобия може 

да бъде променено с това, което се нарича „погасяване “. 

 

• Първо, трябва да развием осъзнаване, че просто реагираме на 

нашето програмиране. 

• След това трябва да се изложим на нещо, което ще позволи на 

нашия несъзнателен ум да види, че има и други възможности. Това 

ще прекъсне реакцията на състоянието, когато възникне. 

• След това можем да заменим реакцията си с желания отговор и 

тогава да предприемем съответните стъпки за реализиране на тези 

възможности. 

Това може да отнеме време, точно както първоначалното ви състояние. 

Затова бъдете търпеливи към себе си и празнувайте малките успехи. 

 

Въпроси за размисъл: 

 

Как реагираха родителите ти на стреса? Върху какво се фокусираха 

позитиви или негативи? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Как привличахте вниманието като дете? Какви емоции ви помогнаха да се 

свържете с родителите си (или други)? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Какво научихте за тъгата? Как беше изразена? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

От какво се научихте да се страхувате? Как се изразяваше страхът? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Какво научихте за щастието? Как беше изразено? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Какво научихте за тревожността? Как беше изразена? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Как хората около вас се справяха със стреса и предизвикателна ситуация? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Как хората се свързваха помежду си? Спор, любов и обич, емоционално 

разединяване? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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