
ЦІКАВІ І НЕЗВИЧАЙНІ ФАКТИ ПРО СТРАХ 

 

Чи знайоме вам почуття страху? Думаю, що не помилюся, якщо припущу, що так, адже страх 

властивий практично кожній людині. Але що таке страх?  

Страх є негативною емоцією, викликану вірою людини в те, що якась подія або інша людина 

можуть заподіяти йому біль, приховують в собі небезпеку, загрожують його здоров'ю і життю. 

У всіх нас є свої страхи і фобії, але все ж страх не можна розглядати як щось, що тільки псує 

людині життя.  

Страх дозволяє бачити небезпеки і обмірковувати свої дії, щоб зберігати себе в цілості й 

схоронності. Саме завдяки страху ми утримуємося від нічних прогулянок по підворіттях, стрибків з 

дахів і плавання з акулами. Але що ж неординарного є в страху, що нам варто знати, щоб краще 

зрозуміти його і самих себе? 
 

 

Страхи є досить поширеним явищем, якому піддаються багато людей, в тій чи іншій мірі. Фобія 

– це сильно виражений нав'язливий страх, який за певних обставин може загострюватися. 

 Незважаючи на серйозні наукові дослідження в цій області, деякі фобії досі не піддаються 

повному логічному поясненню.  

 За статистикою, близько 70% українців мають фобії.  



 Страх павуків, щурів, тарганів, змій, літаків, монстрів, демонів, дзеркал, вимкненого 

монітора комп'ютера, високих каблуків і т.п. 
Всі ці страхи об'єднані одним пунктом: такими страхами та фобіями володіють саме люди з 

вродженим образним мисленням. Це, так звані, чуттєві натури : актори, художники, моделі тощо. 

Тобто ті, хто мислить образами та емоціями. 

 Сучасна психологія визнає існування більш 400 різних фобій і страхів. 

 Вчені прийшли до висновку, що фобії можуть бути спогадами, які передаються з покоління в 

покоління за допомогою ДНК. 

 Багато страхи розвиваються протягом життя 

 Страх пахне 

За даними дослідження, проведеного Університетом Райса [Rise University, 2009], люди 

відчувають, як пахне страх, хоча не усвідомлюють цього, тобто організм розпізнає запах страх, що 

виділяється іншим організмом. Саме з цієї причини, коли ми знаходимося з іншою людиною і він 

боїться, може змінитися і наш стан. 

Цей невловимий запах може передаватися по ланцюжку від одного до іншого. Звідси виникає 

одне з пояснень «зараження» людей масовою панікою і істерією або страхом, коли кілька людей 

збираються вночі біля багаття або в темній кімнаті і розповідають один одному страшні історії. 

 Страх можна перемогти любов'ю 

Протилежністю поняття любові ми традиційно вважаємо поняття ненависті, проте і поняття 

страху теж протилежно поняттю любові. Коли людина відчуває закоханість, його організм виробляє 

гормон окситоцин, а це гормон здатний притупити і навіть повністю звести нанівець фобії і страхи. 

Тому ми так часто чуємо історії про геройства, скоєних закоханими чоловіками, або видатних 

вчинках, скоєних жінками заради своїх чоловіків. Батьківську любов теж можна віднести сюди ж. 

Причому любов може перемогти навіть такі страхи, які виникли в результаті найтрагічніших подій. 

 

 

Але з якої причини людина боїться навіть тоді, коли знає, що його страх не має підстав? Як взагалі 

страх працює і впливає на людину? Чому надає такий сильний вплив? Про це ви дізнаєтесь у 

наступних публікаціях. 


