αυτο-τιμωρητική λειτουργία με την οποία κάποιοι ασθενείς ασυνείδητα
εξιλεώνονται για αμαρτήματα γεμάτα ενοχές.
Οι ασθενείς κατακλύζονται από άγχος για μακρύ χρονικό διάστημα. Είτε η
λειτουργία του άγχους σήματος δυσλειτουργεί, ή το προειδοποιητικό σήμα δε
βοηθάει καθότι οι αμυντικοί μηχανισμοί του δεν ενεργούν αποτελεσματικά. Από
μία ψυχοδυναμική άποψη, τα συμπτώματα του πανικού είναι ενδεικτικά ειδικών
και έντονων ασυνείδητων συγκρούσεων, που χρησιμεύουν για ένα σημαντικό
ψυχικό σκοπό, η κατανόηση του οποίου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
ψυχοδυναμικής θεραπείας για τον πανικό.
Έχει διαπιστωθεί πως ο φόβος αποχωρισμού και ο θυμός είναι κεντρικά ζητήματα
τόσο στην εμφάνιση όσο και στη διατήρηση του πανικού. Από νωρίς στη ζωή, το
άτομο που είναι επηρεπές στον πανικό, παλεύει με συναισθήματα ανεπάρκειας και
μία αίσθηση εξάρτησης από φροντιστές για να νοιώθει ασφάλεια. Αυτή η γεμάτη
φόβο εξάρτηση μπορεί να αναπτυχθεί από έναν εγγενή υπερβολικό φόβο του
ανοίκειου ή από πραγματικές τραυματικές εμπειρίες στην εξέλιξη, όπως η απώλεια
ή η απειλή της εγκατάλειψης. Σε κάθε περίπτωση, το παιδί βιώνει το γονέα του ότι
παρέχει ανεπαρκή προστασία και θυμώνει σε κάθε αντιληπτικό ερέθισμα τού
θυμίζει συμπεριφορά απόρριψης ή εγκατάλειψης. Αυτός ο θυμός πυροδοτεί άγχος
εξαιτίας ενός φόβου πως ενδεχομένως (ο θυμός που νοιώθει μέσα του) θα το
οδηγήσει σε παραπέρα διάρρηξη στη σχέση του με το φροντιστή, αυξάνοντας έτσι
την εξάρτηση που δημιουργεί φόβο. Μία επανάληψη του συγκεκριμένου φαύλου
κύκλου πυροδοτείται στην ενήλικη ζωή όταν συμβαίνουν φαντασιώσεις ή εμπειρίες
διάρρηξης των δεσμών, που συχνά ενεργοποιούνται από σημαίνοντα γεγονότα
ζωής. Οι μηχανισμοί άμυνας του αντιθετικού σχηματισμού και της ακύρωσης
αντιπροσωπεύουν προσπάθειες να απαρνηθεί το θυμό του το άτομο και να κάνει
πιο στενούς τους δεσμούς του μέσα από αντισταθμιστικά θετικά συναισθήματα.
Όμως, εξαιτίας των συναισθημάτων θυμού που εν μέρει είναι ασυνείδητα, αυτοί οι
αμυντικοί μηχανισμοί τελικά αποτυγχάνουν να τροποποιήσουν το βίωμα της
απειλής προς το δεσμό- οδηγώντας στην εμφάνιση του πανικού.
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