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Контролиране на емоциите 
Страх 
 

Според речника  страхът е неприятно чувство, което изпитваме и което се поражда от 
това, че се притесняваме за бъдещето и нещо лошо може да се случи. 
 
От гледна точка на йога – ние се страхуваме поради невежество, поради това, че ни липсва 
правилно разбиране /вивека/ за живота и смъртта. 
 
Свами Сатянанда: “Страхът е необходим за нашата еволюция, той ни учи да бъдем 
състрадателни и чувствителни към другите.” 
 
Има два вида страх: 
- естествен – той ни предпазва и защитава 
- неестествен – породен от невежеството ни, 95 % от страха, който изпитваме е 
нездравословен /например взимаме въжето за змия/, този страх изчерпва нашата 
енергия, сковава умът, кара ни да реагираме неадекватно и погрешно 

 
Овладяване на страха: 
  Страхът се проявява чрез първите две чакри /Муладхара и Свадищана/ и идва от 
чувството ни за несигурност. Когато развиваме чрез практиките чувство за стабилност, 
сигурност и отвореност, ние бансираме първата чакра, чиято сянка е страхът. 
 
Техники за овладяване на страхът: 
- асани 
- пранаяма 
- мудри, бандхи 
- антар мауна 
- хридаякаша дхарана /концентрация в сърдечното пространство/ 
- мантри и киртан 

 
Начин за справяне: Развиване на позицията на наблюдател 
1. Наблюдавайте физическите реакции, когато изпитвате страх. 
2. Започнете с контролиране на физическите проявления на страха, когато не 
сте напрегнати.  

3. Осъзнавайте местата във физическото тяло, където той се проявява, 
оставете го да се развие и да си отиде от физическото тяло. 

4. Наблюдавайте дъха и го задълбочете. 
5.  Осъзнайте коя е причината за страхът, кой е източникът. 
6. Вижте как може да се справите със страха положително. Вашите 
положителни страни са много повече от страховете ви. Развийте онези 
положителни черти, които ви дават усещане са сигурност и стабилност. 

 
 
По записки от семинар на тема “ Йога и емоционална интелигентност”, воден от Свами Шивамурти, 
Боровец, 2005 г. 
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Контролиране на емоциите 
Страх 

Продължение 

 
Страхът поражда страдание и болка. В “Йога сутрите” Патанджали описва пет източника на 
страдание, които на санскрит се наричат клеши: 
- невежество /авидя/ 
- его, Аз /асмита/ 
- привличане, привързаност /рага/ 
- отхвърляне, враждебност /двеша/ 
- страх от смъртта /абхинивеша/ 
 

 Невежество /авидя/ - всичко започва от тази клеша, ние живеем в една реалност, която 
вземаме за действителност. Незнанието ни за истинската ни природа ни води към мисли и 
идеи, които сътворяват една илюзия /мая/, създавайки усещането за реалност. Спрем ли да 
различаваме /вивека/ реалното от нереалното, останалите клеши следват автоматично. За 
да преодолеем тази клеша е необходимо постоянно да образоваме ума да бъде дисципли-
ниран. 

 
Егото /асмита/ - когато ние се отъждествяваме с временното и преходното, ние 
изграждаме фалшива представа за себе си. Когато кажем “Това съм АЗ!”, какво имаме 
предвид – тялото, емоциите, мислите, силните и слабите си страни, положението ни в 
обществото.... или нещо друго.....  Нашият ум ни кара да се отъждествяваме с подсъзнани-
ето и поради това ние приемаме себе си като сбор от спомени, реакции, мисли, емоции, 
грешки, които предизвикват страдание и болка. 
Егото е бариера номер едно, която пречи на познанието. Егото пречи на възприемането на 
истината. Умът е съставен от его /ахамкара/, интелект /будххи/, памет /читта/ и манас – 
това са мислите, чувствата и емоциите. Единственото нещо, което стои между нас и 
мъдростта е умът. 
Практиките на йога водят до отслабване водещата роля на егото.  
Парамахамса Сатянанда казва, че най-важното нещо в живота ни е осъзнаването.  
Всяко действие, което изпълняваме, трябва да бъде осъзнато. Нищо не трябва да вършим 
механично. Дори прости действия като преместване на стол, движение на ръка, усмивка – 
трябва да се правят с осъзнаване. Ако докосвам лицето си, аз трябва да знам, че правя 
точно това, ако съм разгневен, аз трябва да знам, че изпитвам точно това и т.н. 
С осъзнаване бавно се приближаваме към реалността, справяйки се с действието на 
клешите върху нашия живот, преминавайки отвъд тях. Когато осъзнаването ни еволюира 
ние започваме да осъзнаваме себе си като част от цялото. 
 Аз, мое .............  твое, тебе ........... ние, наши ........ 
Когато запитали Айнщайн какво мисли той, че е най-важно да направи човек в своя живот, 
той отговорил: “Считам, че най-важното нещо е да направим егото по-малко.” 
 
Привличане, привързаност/рага/  

и отхвърляне, враждебност /двеша/ - са свързани със склоностите на ума 
постоянно да дефрагментира живота, да приема и отхвърля, да харесва и нехаресва, да 
критикува и одобрява. Всичко, което застрашава егото ни, ни кара болезнено да се 
отдръпваме от него, а всичко онова, което ни обещава удоволствие, ни кара да се 
вкопчваме и привързваме. Тези люшкания на ума ни карат да преживяваме силно 
крайностите на двойките противоположности, което води до стрес и преумора и в крайна 
сметка е причина за много от болестите. 
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Начини за намаляване влиянието на тези клеши:  

 - Осъзнаване и развиване позицията на наблюдател 
 - Йога нидра 
 - Чидакаша дхарана 
 - Антар мауна 
 
Страх от смъртта /абхинивеша/ - най-силно влияещата ни клеша, която е дълбоко 
вкоренена в нас. Страхът от смъртта стои в основата на всички страхове. Тя може да бъде 
в латентно състояние, но може да бъде и много активна. Когато нашето разбиране за света 
е незряло, егото ни кара да се отъждествяваме с подсъзнанието, отделя ни от реалността, 
хвърля ни от една крайност в друга. Егото се страхува от своята собствена смърт и с това 
ни кара да мислим, че с неговата смърт ще умре и истинското ни АЗ. Умът на човека 
/неговото его/ не може да си представи как така сега съществува и в един момент, когато 
физическото тяло престане да съществува ще престане да съществува и егото. Когато 
човек е разпознал истинската си природа като непреходна, той престава да се страхува от 
смъртта, а започва да разбира, че смъртта е само продължение на живота в друга форма и 
измерение. Нашата истинска същност не умира.  Ако се вгледаме във физиологията и 
биохимията на нашето тяло, ние ще разберем, че всеки ден, седмица, месеци и години 
нашите клетки се възобновяват и милиони клетки в същото време умират. На всеки седем 
години клетките на нашето тяло са напълно обновени, но ние не забелязваме този 
постоянен процес на раждане,поддържане и умиране. Нима нашето тяло е това, което сме 
имали преди 20 или 30 години? Нима нашите мисли не се раждат, поддържат и умират 
постоянно, за да дадат път на нови? 
В много от школите на Изтока съществуват практики, които водят до преживяване на 
собствената смърт. Когато се развие едно такова преживяване, погледът върху живота се 
променя, той става по-цялостен и балансиран. В науката са известни много случаи на 
коренна промяна на отношението към живота на хора преживяли катастрофи или които са 
били на прага на смъртта. Преживяването на критична ситуация им е дало дистанция, 
която им е показала живота в друг план. Перспективата на наблюдение се е изместила и с 
това разбирането за живота се е променило. 
Когато говорим за страха и безпокойството можем да кажем, че те са проява на усещането 
ни за несигурност в живота, а тя идва от това, че постоянно търсим да се вкопчим в нещо и 
очакваме то да ни даде онази сигурност, която смятаме ,че ни се полага. В този постоянен 
процес на търсене-привличане-вкопчване няма нищо лошо защото това е естествен 
човешки стремеж. Но дали се насочваме към правилните обекти? Дали търсенето ни е в 
правилната посока? Обикновенно търсим извън себе си. Умът ни получава информация от 
сетивата и затова ние се насочваме навън, към материални успехи и придобивки. Когато 
придобием нещо и то ни изпълва с удоволствие болезнено са стремим да го запазим, 
вкопчваме се и се привързваме 
В”Йога сутрите” Патанджали казва, че съществуват методи за контролиране и 
балансиране на ума /без върхове и спадове/ и дава насоки как да се справим с 
вътрешното си отношение, за да увеличим енергията в себе си и да преминем отвъд 
ума. 
- Развиване на силен, интензивен стремеж към нещо /например хоби/ 
- Развиване на положително мислене 
- Контрол на ума чрез практиките на йога: киртан, мантра, тратака, антар мауна, 
медитация и др. 

- Контрол на дишането чрез пранаяма 
- Жива връзка с гуру.  

 
.  

По записки от семинар на тема “ Йога и емоционална интелигентност”, воден от Свами Шивамурти, Боровец, 
2005 г. и семинар на тема “ Йога – баланс и хармония”, воден от Свами Ниранджанананда, Гърция, 2005 г. 
 


