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Деца, които са отрасли в семейства, където родителите не са успели да създадат
усещане за сигурност, са изложени на голям риск да развият паническо разстройство.
Кои фактори влияят основно върху формиране на здрава психика и умението за
правилна преценка и контрол върху понататъшния живот на една личност? Това са: -
Създаване у детето на усещане, че то е важна ст, която притежава качества, ценени от
родителите - Създаване на условия детето да може да разказва за преживяванията си
- Развиване на качества, които да го насърчават, така че да има свое собствено мнение,
като родителите не демонстрират присмех или упорство, когато това мнение е твърде
различно от тяхното - Отсъствие на каквато и да е форма на физическо насилие -
Създаване на чувство за отговорност у детето - Детето трябва да знае, че може да
разчита на родителите си, но това не трябва да се превръща във вид зависимост  или
тип поведение " ти разчиташ на мен, но ми се подчиняваш във всичко останало" - Детето
не трябва да се чувства жертва, която покрива представите на родителите си, като 
подтиска естествените  желания за  опознаване на света - Родителите, които по
физически път застатвят децата си да се съобразяват с тях, възпитават  индивид,
които има същото поведение към външния свят. По този начин те го излагат на риск в
общуванията му с околните, които в даден момент могат да го използват с користни цели
- Родителите трябва да поощряват децата си на публични места, като  показват, колко
са доволни от тях пред техни връстници или  познати - Родителите не трябва да се
обединвят в коалиция срещу детето си, и да се "борят"  срещу неподчинението  му. В
определени ситуации, то трябва да има възможност да изплаче болката си пред
майката или бащата. В противен случай, ще се почувства изолирано и застрашено. То ще
акумулира агресивност, която в бъдеще ще избива под различни форми в
поведенческите му реакции  Хората, които развиват тревожни разстройства обикновено
са израсли в среда на силна авторитарност от страна на родителите си, където не им е
било показвана достатъчно обич и внимание. Те не са се усещали като ценна личност,
заслужаваща внимание.
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