
Кризата на коронавируса: полезни съвети за 
оцеляване за мъже под напрежение 

Мисията на Национална кампания "Да бъдеш Баща" е да подкрепяме мъжете и да сме 
заедно с тях по техния  път.  От опит знаем, че кризисните ситуации увеличават риска от 
загуба на контрол и прибягване до насилие. С това "ръководство за оцеляване" искаме да ви 
помогнем да запазите спокойствие по време на кризата, свързана с коронавируса. 

! Какво трябва да знаете? 

Не можете да се движите наоколо свободно. Ограничени сте. Чувствате се като в  клетка. 
Всичко това са сериозни предизвикателства. 

При това положение е напълно нормално: 

● да  усещате безсилие, несигурност, липса на самоконтрол

● да  чувствате страх от вируса

● да усещате пренаселеност вкъщи – или изолация и напрежение от липсата на
социални контакти и интимни връзки.

● да усещате страх за здравето, за семейството или за финансовото и професионално бъдеще

! Какво можете да направите срещу стреса? 

Ето няколко предложения за справяне със стреса.  
Можете да започнете с препоръката, която ви харесва най-много. 

1 Приемете това, което не можете да промените. Да се бунтувате срещу коронавируса няма 
никакъв смисъл и само ще Ви изтощи. Вместо това, опитайте се да запълните времето си със 
смислени неща. Това е нов житейски опит – истинско прикючение. 

2 Дайте си това, от което се нуждаете. Погрижете се за себе си и си поставяйте 
някаква цел за всеки ден. 

● Слушайте музика, четете книги, отбелязвайте си какво ви притеснява.
● Припомнете си хубави моменти от живота си. Направете си фото албуми.
● Излезте навън и прекарайте малко време сред природата (или по улиците), разбира се, като

имате предвид инструкциите на здравните власти.
● Спортувайте. Изразходвайте енергията си. Може да се прави и на много малко място.
● Говорете с приятели и колеги. Разкажете им как се справяте.
● Отпуснете се, медитирайте, правете упражнения за дишане, ритуали, молитви – всичко, което

ви върши работа. Онлайн можете да намерите и пробвате различни идеи, напр. в YouTube.
● Ограничавайте съзнателно достъпа си до новини и медии.

Всичко това е стресиращо и ограничава способността ви да се грижите за себе си  и 
да съчувствате на другите. Стресът ограничава възгледите и чувствата на човек. Много 
изкушаващо е да се обвиняват други за случващото се. 

Но  тези  емоции не  са  пр ичина  или  извин ение  да пр ехвър ляте вашата фрустрация вър
ху  другите.  О ставате  си отговор ни  за в ашите р еа кции на  чувствата си за безизхо дица , 
нес  игурност  и гняв.  Насилието  ник ога  не  е решение. Кажете не на насилието. 

     

    



3 Започнете на чисто. Дневните и седмични планове помагат да се концентрирате. 
Предизвиквайте се сами с различни задачи. Подкрепяйте себе си и другите. 

4 Споделяйте мислите и чувствата си. Бъдете достатъчно смел да споделите чувствата и 
нуждите си с партньора си (напр. нужда от близост, нежност или лично пространство). 

5 Дайте си сметка за собствените си граници. Кажете, когато се чувствате притиснат, 
притеснен или раздразнен. Имате право да поставите граници в общуването. 

6 

7 Планирайте как да постъпите при спешност. Помислете как може да се 
успокоите, когато всичко ви дойде в повече. Ето някои идеи:: 

● Излезте навън – разходка по улиците, излезте на балкона или поне идете в друга стая.
● Дишайте дълбоко – 5 секунди вдишване, 5 секунди издишване. Повтаряйте, докато се

почувствате по-спокоен.
● Раздвижете се – ако не можете да излезете навън, направете няколко лицеви

опори и подскоци, качете се и слезте по стълбите няколко пъти.
● Пийте чаша вода или хапнете нещо.
● Легнете и затворете очи.
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9 
Позволете си да потърсите помощ. По-долу има контакти, към които можете да се обърнете при 
нужда. Направете първата стъпка. 
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Осъзнайте к акво с е случва във  вас. З а  да контролирате проблемите си трябва да бъдете наясно с тях. 

  

Да йте си  см етка  за собст вени те си  пр едупр едителни з наци и на време приведете в 
дейстиве плана си за спешни ситуации. Предупредителните знаци могат да бъдат 
псувни, разтреперване, изпотяване, пищене, и т.н. Гледайте на тях сериозно. Трябва да 
действате веднага. 

Важно: Когато усетите предупредителните знаци, информирайте партньора си, че имате 
нужда да останете сам. 

     

Глед айте с ериозно  на  ваши те физически рани и контузии. Намерете подкрепата, от която се 
нуждаете ако сте подложен на психологическо или физическо насилие.   
И последно, но не и по важност: Наркотиците и алкохолът представляват риск. Ако ги използвате, 
ограничете се! Ако не го направите, само ще си навредите и ще увеличите вероятността от загуба 
на самоконтрол. 
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