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Въведение

Т ревожността е навсякъде. Винаги е била. Но през послед-
ните няколко години тя започна да доминира в живота ни 

както може би никога досега.
Моята история с тревожността започва доста по-далеч в ми-

налото. Аз съм лекар – по-точно психиатър. Едва след дългого-
дишна борба да помогна на моите пациенти да преодолеят тре-
вожността си и след като постоянно изпитвах чувството, че про-
пускам нещо важно в лечението им, успях да направя връзката 
между тревожността, неврологичните изследвания в лаборато-
рията ми, свързани с промяната на навиците, и собствените ми 
панически атаки. Тогава всичко се промени. Получих просветле-
ние, когато осъзнах, че една от причините толкова много хора да 
не осъзнават, че са тревожни, е начинът, по който тревожност-
та се прикрива зад лошите навици. Сега мисля, че много повече 
хора са напълно наясно с тревожността си, независимо дали се 
опитват да преодолеят определен навик, или не.

Никога не съм смятал да ставам психиатър. Всъщност, кога-
то постъпих в медицинския колеж, нямах представа какъв лекар 
искам да бъда. Знаех само, че искам да съчетая любовта си към 
науката с желанието си да помагам на хората. Комбинираните 
лекарски програми и научни докторантури са направени така, 
че да прекараш първите две години в медицински колеж, изу-
чавайки всички факти и концепции. След това преминаваш към 
докторантурата си, като се фокусираш върху специфична научна 
област и се учиш как да провеждаш изследвания. После се връ-
щаш обратно в болничните отделения и завършваш своята трета 
и четвърта година от медицинския колеж, преди да станеш ор-
динатор, за да специализираш в конкретна медицинска област.

Когато постъпих в медицинския колеж, не се бях концентри-
рал върху това да стана лекар с конкретна специалност. Прос то 
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бях омагьосан от сложността и красотата на човешката физио-
логия и познавателни способности и исках да науча как работи 
тази наша система. Обикновено първите две години в медицин-
ския колеж дават на студентите по медицина време и простран-
ство да започнат да изучават определена област, в която биха ис-
кали да специализират. После те потвърждават това решение по 
време на дежурствата си в болничните отделения през третата 
и четвъртата година. Нужни са около 8 години, за да се завър-
ши комбинирана програма за медицина и докторантура, затова 
реших, че имам достатъчно време да разбера какво ме привли-
ча, и просто се съсредоточих върху това да науча всичко, което 
можех. Отне ми четири години да завърша докторантурата си, а 
това време се оказа достатъчно, за да забравя всичко, което бях 
научил през първите си две години в медицинския колеж.

Ето защо, когато завърших докторантурата си и се върнах, 
за да продължа оттам, откъдето бях прекъснал медицинския 
колеж, избрах психиатричното отделение като първото, през 
което да премина, за да науча отново всичко, което бях забра-
вил за интервюирането на пациентите, докато се занимавах с 
докторантурата си. Никога не съм мислил да ставам психиатър, 
тъй като те обикновено не са положителни образи във филми-
те, а в медицинския колеж бях чувал шегата, че психиатрията е 
за „мързеливците и откачалките“ – т.е. ставаш психиатър, ако ти 
самият си мързелив или откачен. Но този стаж в психиатрията 
ми отвори очите за нещо, за което после щях да се обърна на-
зад и да кажа, че е било съчетание между късмет и улучване на 
точния момент. Разбрах, че просто обожавам да съм в отделени-
ята и истински да вниквам в затрудненията на пациентите си с 
психиатрични проблеми. Усещах как ще бъда напълно щастлив, 
докато се опитвам да им помогна да разберат ума си, за да ра-
ботят по-ефективно върху проблемите си. Харесвах и повечето 
си стажове в други отделения, но нищо не ме привлече толкова 
силно като психиатрията, затова и избрах точно тази медицин-
ска специалност.

Когато завърших медицинския колеж и започнах ордина-
торството си в „Йейл“, установих, че психиатрията не само е 
подходяща за мен, но дори развих още по-дълбока връзка с па-
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циентите, които се бореха с пристрастявания. Когато постъ-
пих в медицинския колеж, вече бях започнал да медитирам и 
продължих да го правя всеки ден по време на обучението ми по 
медицина и на докторантурата ми. Докато научавах повече за 
затрудненията на моите пациенти с пристрастявания, осъзнах, 
че те говореха за същия тип затруднения, които изпитах и аз по 
време на собственото ми обучение по медитация – тези свърза-
ни чувства на непреодолимо желание, прилепчивост, вкопчване. 
За моя изненада установих, че ние споделяме общ език и общи 
затруднения.

Ординаторството беше и периодът, в който аз самият започ-
нах да получавам панически атаки, подклаждани от липсата на сън 
и усещането, че не знам нищо. Те се съчетаваха с несигурността 
от това да съм винаги на повикване и никога да не знам кога пей-
джърът ми ще се раззвъни посред нощ и за каква касапница ще 
иде реч, когато се обадя в болницата. Всичко това, взето заедно, 
се отрази зле на психиката ми. Представете си колко добре съм 
бил способен да съчувствам на тревожните си пациенти!

За щастие, моята медитативна практика ми помогна и в това. 
Успях да приложа уменията си да постигам осъзнатост, за да 
овладявам тежките панически атаки, които ме будеха нощем. То-
гава не знаех защо, но още по-доброто беше, че тези умения ми 
помогнаха да не наливам бензин в пожара на паниката: научих се 
да работя с тревожността и паниката, за да не се безпокоя и да не 
откачам, че ще получа и други панически атаки – това държеше 
тревожността настрана и ме предпази да не развия напълно раз-
гърнато паническо разстройство. Също така започнах да разби-
рам, че мога да обучавам хората да осъзнават некомфортните си 
чувства (вместо да ги избягват по навик); можех да им предоста-
вя начин да се справят и да работят с емоциите си, а не просто да 
им предпиша хапчета.

Към края на ординаторството си осъзнах, че на практика 
никой не изследва научно медитацията. Ето нещо, което беше 
скрит диамант – което ми беше помогнало в пристъпи на край-
на тревожност (и вероятно можеше да помогне и на пациентите 
ми), но никой не изследваше защо и доколко добре работи то. 
Ето защо през следващото десетилетие аз вложих всичките си 
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сили в това да създам програма, която да помага на хората да 
преодолеят вредните си навици – а те са силно свързани с тре-
вожността и дори се причиняват от нея.

Всъщност тревожността сама по себе си е вреден навик. 
Днес тя е епидемия. Тази книга е резултатът от всички тези из-
следвания.

Във филма „Марсианецът“ героят на Мат Деймън има пре-
живяване от типа „О, по дяволите!“, когато разбира, че е засед-
нал на Марс. По време на една прашна буря всичките му другари 
офейкват към безопасния космически кораб и го изоставят, мис-
лейки го за мъртъв. Той седи в малката си марсианска станция, 
облечен в готиния си суитшърт с логото на НАСА, и се опитва 
да се ободри с вдъхновяваща реч: „Пред лицето на съкрушител-
ни обстоятелства ми остава само една възможност. Ще трябва да 
се справя с помощта на науката“ – казва Мат.

Вдъхновен от Мат Деймън, в тази книга аз просто разказвам 
играта на тревожността с помощта на науката.

Има купища книги по тези теми – дебели и тънки, някои с 
интересни заглавия, фантастични истории и тайни методи за 
успех. Но не всички от тях преливат, така да се каже, от реални 
научни факти за мозъка.

Мога да ви обещая, че в тази книга има много наука. И тя е 
реална наука, основаваща се на проучвания, които моята лабо-
ратория е извършвала в продължение на много години с реални 
участници (първо в „Йейл“, сега в университета „Браун“). Освен 
това съм публикувал доклади, които други хора четат и пишат 
книги за тях, така че сме подсигурени и в това отношение.

Правя изследвания от десетилетия и винаги съм обичал да 
научавам и да откривам нови неща. Но трябва да призная, че 
най-интересната и важна взаимовръзка, която съм установявал 
някога, е тази между тревожността и навиците – защо се на-
учаваме да се тревожим и как дори и това се превръща в навик. 
Установяването на тази връзка отговори на въпроса защо се тре-
вожим, което задоволи донякъде научното ми любопитство за 
тревожността. По-важното обаче е, че то беше от основно зна-
чение, за да помогне на пациентите ми да разберат собствената 
си тревожност и да работят върху нея.
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Разбирате ли, тревожността се крие в навиците на хората. 
Тя се крие в телата им, докато се учат да се изключват от тези 
чувства посредством безброй различни поведения. Забелязвай-
ки тази връзка, вече можех да помогна на пациентите си да раз-
берат как са си създали навици около всичко – от пиенето на 
твърде много алкохол, през тъпченето с храна заради стрес, та 
до отлагането – като начин да се справят с тревожността. Също 
така можех да им помогна и да разберат защо изпитват такива 
трудности и се провалят в преодоляването както на тревож-
ността, така и на собствените си навици. Тревожността под-
хранва другите поведения, които впоследствие подсилват тре-
вожността, и накрая всичко излиза от контрол и те се озовават 
в кабинета ми.

Едно от основните неща, които научих, е, че в психиатрията 
е приложима максимата „Колкото по-малко знаеш, толкова по-
вече говориш“. С други думи, колкото по-слабо разбирате дадена 
тема или ситуация, толкова повече запълвате празнотата с думи. 
Повечето думи не се равняват на по-добра интерпретация или 
по-добри прозрения за вашите пациенти. Всъщност, колкото по-
малко разбирате за какво говорите, толкова повече думи използ-
вате и толкова по-голяма е вероятността да издълбаете дупка и 
да се окажете в нея, а когато се озовете в дупка, трябва да спрете 
да копаете, нали така?

Това беше болезнен урок, но разбрах, че „колкото по-малко 
знаеш, толкова повече говориш“ се отнася и за мен в същата сте-
пен, колкото и за всеки друг. Представете си само! Не бях някак-
во изключение от правилото, при което бих могъл да си позволя 
да дрънкам още и още глупости, сякаш колкото повече говоря, 
толкова повече помагам на пациентите си. Ако обаче направех 
точно обратното – т.е. да си държа устата затворена, да прила-
гам дзен съзнание от типа „не знам“ и да изчакам, докато направя 
някаква ясна връзка, вместо да се опитам да звуча като психиа-
тър, – можеше всъщност наистина да помогна на хората.

Максимата „по-малкото е повече“ е приложима и към обла-
сти извън психиатрията – например в науката. Докато говорех 
по-малко и слушах повече, осъзнах, че концепциите, които раз-
работвах и които засягаха промяната в навиците, се избистряха 



14 Д-р Джъдсън Бруър  Избави се от тревожността  

все повече и се опростяваха в процеса. Но като учен трябваше 
да внимавам да не се поддам на собствената си еуфория. Концеп-
циите бяха прости, но работеха ли наистина? И можеха ли да ра-
ботят в условия, различни от амбулаторната ми клиника? Затова 
през 2011 г., когато първото ми голямо клинично проучване за 
отказване от тютюнопушенето показа удивителния петкратно 
по-голям успех при спирането на цигарите в програмата ми, от-
колкото при лечението тип „златен стандарт“, аз започнах да из-
следвам как бихме могли да използваме тези „оръжия за масово 
разсейване“ (смартфоните), за да помогнем на хората да преодо-
леят лошите си навици. Подложих и това на щателно проучване, 
като установих, че можем да постигнем забележителни резулта-
ти в реални клинични изпитвания. А под „забележителни“ имам 
предвид 40% намаляване на преяждането, свързано с непреодо-
лимо желание за определени храни при хора със затлъстяване 
или с наднормено тегло, 63% понижаване на тревожността при 
хора с генерализирано тревожно разстройство (както и близко 
ниво на подобрение при лекарите, страдащи от тревожност) и 
т.н. Дори доказахме, че основаното на приложения обучение 
може да се прицели в специфични мозъчни мрежи, свързани с 
тютюнопушенето. Да, чрез приложение!

Резултатите от моята практика като клиничен психиатър, от 
изследванията ни и от избистрянето на концепциите са събрани 
в тази книга, която се надявам да бъде полезно и прагматично 
ръководство за промяната в начина, по който разбирате тревож-
ността. Това може да ви помогне да работите ефективно с нея – 
и като бонус, да прекратите всички онези възпрепятстващи ви 
навици и пристрастявания.


