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Страшничко звучи, но е така, защото мисленето ти , когато си здрав 

е едно и съвсем различно , когато си в спиралата на борбата с Живота! 

Онзи живот, който до преди миг е бил слънчев , динамичен и смислен. 

Живот изпълнен с копнежи, амбиции и мечти за прекрасното бъдеще 

начертано за теб. Бъдеще изпълнено с прекрасни емоции и много 

Любов. Млад си и можещ, и успяваш да се справяш с 

предизвикателствата всеки ден, изпълнен с енергия и оптимизъм. 

Вярваш, че Любовта и Добротата ще побеждават винаги. Мислиш , че 

ще успяваш винаги и във всичко с усмивка и откритост! Е ДА, АМА НЕ! 

Не било точно така! 

Да Вярваш?!....? Ама в Какво и в Кого !? Въпросителните, които 

пристигат моментално след като се събудиш в деня „Х“. Денят, в който 

след борба и отричане на фактите, все пак си се оказал в периметъра на 

„късметлиите“ на Нерешимите от науката проблеми със здравето! 

Казано по друг начин – Болен си от Неизлечимо заболяване! Света ти 

се срива и тогава мечтите се променят и придобиват съвсем различно 

значение, защото Ти имаш вече само една такава! Една едничка и много 

„простичка“- Да оздравееш!... Или поне да стигнеш до приличното 

„Клинично здрав“... 

Започва твоята война! Бориш се на много фронтове: с болестта, със 

себе си, със бъркотията в здравеопазването, с финансовите измерения 

на лечението, с близки, колеги, приятели и роднини, с лекари и 

грешките им, с лечители, с умници и всякакви живототворящи 

индивиди и т.н. Но не се получава...Борбата е жестока, защото е с 
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цялото ти същество. На физическо ниво те уморява заболяването и все 

по-малката търпимост към положението, а на психическо ниво – 

невъзможността да се справиш с всички споменати хора, и по-точно с 

тяхната вредна некомпетентност, но съчетана с агресивно съветване... 

Наистина ти идва в повече. 

 

*** 

Защо!!! Защо!!!Защо!!! Резонният въпрос! Защо на мен и защо сега? 

И все Защо? И няма отговор! Няма конкретен отговор и никога няма да 

има! 

Има много изписани „мъдрости“ и „сентенции“ за това:  

Защо човек се разболява?... Или Защо човек не може да се излекува? 

Много са, но страшното е, че всички умове писали много книги и 

статии, на практика прехвърлят вината за Болестта върху самия Болен. 

Съответно и „вината“ за невъзможността му да се излекува пак се 

стоварва върху него. В крайна сметка обобщено звучи така: „Човек сам 

си е виновен за всичко гадно в живота, включително и за Болестите си“. 

И така Човек вместо да бъде освободен от чувството за вина и да бъде 

подкрепен, той е смазван и буквално един ден се изгубва.  

В този ред на мисли ясно осъзнавам, че отново ще бъда обект на 

упреци и манипулативни анализи от страна на всички, които ме 

„Обичат“(в т.ч. приятели, близки, колеги, дори лекари и др. 

„доброжелатели“). Но никой от тях не може да влезе в душата и ума ми, 

да знае, как и колко ми коства борбата, да почувства онзи преломен 

момент на осъзнаване, че нищо и никога повече няма да е същото… 

Никой – освен детето и съпруга ми, с чиято безрезервна Любов съм 

Благословена – не разбира какво става с живота ти и няма право да те 

съди или да те обвинява! 
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„Ако не сме преживели една мъка, не можем да я разберем, когато 

сполети друг човек. Никой не знае, колко тежи камъкът, докато не го 

вземе в ръка“1. Вярно Нали??? 

При цялото ми уважение към свободата на всеки човек, никога 

няма да се примиря с натрапчивия позитивизъм, бълващ от всички 

жилки на живота. 

Да, оптимизма ми е присъщ и даже на моменти доминира, но 

реализма ми е най- силната черта. Точно по тази причина не приемам 

помагане под формата на заучени фрази и оптимистични клишета: за 

силата на духа, за силата на съзнанието, за силата на подсъзнанието и 

ред други сили. Никой обаче, не казва как конкретно да се справим с 

проблема! Вместо това чувам : „Вярвай, Ти ще се справиш?“ Ами добре, 

да вярвам, ама защо ми размахвате разни лозунги и после Ти ще се 

справиш. Ами Вие къде сте бе хора? Нали уж ще ми вдъхвате кураж и 

сили... 

Но Никой не осъзнава , че най- голяма е Силата на Любовта! За нея 

не се говори. Осъзнато или Не за Мощната сила на Обичта и Любовта 

не се коментира. 

Някой може да попита какво казвам???? 

Ами казвам това, че всички обичащи те вместо да ти прехвърлят 

цялата отговорност, като непрекъснато размахват умозаключенията си, 

много по-простичко би било само да декларират Любовта и подкрепата 

си! Да са съпричастни със сълзите ти, без да те упрекват за тях, да те 

прегърнат в страха ти вместо да ти натрапват, че нямаш право да се 

страхуваш. Да бъдат до теб като Човеци (обичащи и състрадателни), а 

не като координатори на емоционалното ти състояние. Да могат да 

жертват АЗ-а си, за да те подкрепят без да те управляват и обвиняват. Е, 

тогава може и да направиш Чудо, да прескочиш себе си, страха си и – 

                                                           
1 Б. Ивков. Мислички (25) от 6.11.2017. https://www.facebook.com/notes/bozidar-
iwkow/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-
25/10210534855916814/ 
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кой знае – може и медицината да преобърнеш. Отново казвам : Нужно 

е доверие, подкрепа и истинска Любов! 

„Любов, на която и Боговете слугуват“, казва Б. Ивков. Много 

красиво го е написал и съм напълно съгласна, защото истинската 

Любов е такава – без „Защо“, без „Ако“, без „Ами ти така или онака“... 

Любов, от онази, спираща сетивата и даваща импулс за борба и живот! 

Нищо не е по-силно от Любовта във всичките и измерения. Такава 

Обич и Любов заслужаваш независимо дали си болен или не, даже, 

когато си болен дозата трябва да е двойна и тройна! Знам какво е тази 

сила! Дава ми я моето семейство! Много неща за Обичта и 

себеотдаването научаваш когато имаш проблемна ситуация и то 

животозастрашаваща. Точно тогава със съжаление разбираш, че 

„Совите не са това, което са“ или казано по- друг начин „Обичащите те 

до вчера, днес вече не са това, което бяха“... Когато пиша това много 

ясно разбирам, че всеки човек обича толкова, колкото собствения му 

праг на Любов позволи. Това е онази граница, която надскачаш, 

въпреки себе си, за да помогнеш и да си щастлив от това себеотдаване... 

нали на такава Доброта ни учи Бог?! 

За съжаление през годините на съвместно съжителство с 

„приятелката си“- Болестта, осъзнах , че дори най- близките ти хора 

понякога не са готови да се отдадат, въпреки, че непрекъснато повтарят 

колко много те обичат и как мислят само за теб. 

„Не думи, а дела трябват“- както е казал Велик наш Българин... В 

този ред на мисли разбирам , че всички обичащи те не са готови и не 

искат да бъдат готови да променят алгоритмично подредения си 

живот, за да вмъкнат и теб вътре... Казвам да те вмъкнат, защото Ти до 

вчера се оправяше сама и сега като не можеш да го правиш за тях идваш 

малко като бреме... Отричат го на думи, но на дела ти го показват. 

Питаш се: Защо така правят? Защо не разбират? И пак себе си терзаеш, 

но не бива, защото не Ти си виновен, а чисто егоистичната човешка 

природа. Защо не приемат истината? Защото никой не иска да се 

травмира, да се огорчава, да се отчайва или пък да се страхува заедно с 
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теб. На никой не му е комфортно пък и не е лесно да излезеш от 

заблудения си слънчев ореол на представите за бъдещето. Никой не си 

признава, че е по-лесно да се правиш на заслепен позитивист, 

отколкото да бъдеш оптимистичен реалист. Истината и реалността се 

сливат и става опасно за хора , които отказват да дефинират 

проблемите и предпочитат да бъдат сляпо вярващи в някакви слънца и 

рози, но спокойни. Никой не си признава , че е по-лесно да се 

дистанцира , за да съхрани себе си, а вместо това чувам: - „Ама да не те 

притесняваме... Затова не идваме, не се обаждаме и не помагаме...“. С 

други думи, отсъствието на подкрепа трябва да ми осигури 

спокойствие... Висш пилотаж на Егоизъм му казвам аз на това. Казвам 

го отговорно, защото познавайки себе си, никога не бих си позволила 

Глупостта да кажа това на човек, за който ми е пределно ясно, че има 

нужда от рамо и помощ. Всъщност не мен или съответно страдащия да 

не притесняват, а по-скоро собственото си съкровено същество. И така 

идва един преломен момент в живота ти, в който осъзнаваш, че 

приятелите ти са останали един, двама... трима. Вместо голямата маса в 

ресторанта, близки и роднини са крайно заети да живеят напрегнатото 

си ежедневие, но през ум не им минава, че може би могат да го 

променят, за да се справите заедно. Ами как да стане, като те дори 

нямат силата да си признаят, че незнаят как да помогнат, но и не искат 

да се вслушат в теб и жаждата ти за подадена ръка. В един прекрасен 

ден, ставаш истински „мъдрец“. Когато си сам, започваш да мислиш 

рационално и тогава леко поумняваш, но и ставаш доста тъжен. Тъжен 

, защото знаеш , че никой не ти мисли злото, но в същото време всеки 

от средата ти те затрупва с огорчението от собствената си неспособност 

да се справи със ситуацията и отново те Гръмва с натрапване на 

чувството за Вина. 

Но той (който и да е), без да иска, ей така, мимоходом, с други думи 

или с неправилните такива, в съзнанието му се върти една мисъл, която 

ти предусещаш и знаеш, а тя – тази мисъл звучи така: „Защо по 
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Дяволите точно сега се разболя, тъкмо се пооправихме, а сега всички да 

те мислим тука и да сме под напрежение“? 

Другите страховити въпроси, които носят присъдата „Виновен“, са 

нещо от рода на: Ама, какво стана пак?... Нали уж беше добре?... Защо 

не се оправяш, нали пиеш хапчетата?... И ред други. В крайна сметка 

всички се умориха да те чакат да се оправиш, пък ти не го правиш. Защо 

ли?! 

Ами защото имаш Неизлечимо заболяване, но никой не чува, а 

вместо това като папагали повтарят: „Когато оздравееш, когато се 

оправиш и ние ще направим куп неща...“ Ами какво Ви пречи? 

Болестта ми или Глупостта Ви! Правете всичко , което смятате за редно 

в живота, но не обвинявайте Болестта ми за бездействието си! В такива 

моменти просто се смесват в главата и душата ти всякакви чувства: 

вина, упоритост, отчаяно желание, гранична търпимост, ескалираща 

тъга, страх и дори агресия. Блъскат се в теб като топки на билярдна 

маса. Едно през друго вземат превес без порядък и смисъл. Смисъл, но 

откъде?  

Ти си наясно с възможностите на медицината до момента, защото 

въпреки абсурдите, в които си главен герой, продължаваш да четеш, да 

се образоваш, да комуникираш с умни хора и да се бориш. Защото ти 

се живее. Защото искаш да се справиш, защото искаш да се радваш и 

защото всеки иска да оздравее. Но въпреки това все още си в позиция, 

която носи още усложнения. За тях пък, кой ли е виновен? Пак си Ти и 

никой друг. Така става в живота. Когато се разболееш никой не те 

приема. Само ти самият, защото си наясно, че само ако приемеш 

фактите имаш шанс да се справиш, макар и минимален. Болката идва 

от обвиненията на близките, че приемаш всичко трагично, че се 

самосъжаляваш. Да, добре. Така им е удобно. Да те набедят вместо да 

отворят слепите си очи и да погледнат реалистично на обстоятелствата. 

В ролята си на „загрижени помощници“, вместо да помогнат започват 

едни мантри и идеологии, че направо свят ти се завива. Започва се едно 
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заповядване: чети това, яж това, защото..., отиди на ходжа, църква, 

гадателка, поп, лекар и т.н. 

В крайна сметка направи нещо или отиди някъде, че да се 

Успокоим Ний, че нещо вършим! Ясно нали? Емоционалното ти 

изчерпване е факт, но то не се приема. Никой не те щади. Защо да го 

прави? Та нали ТИ СИ СИЛЕН!... До тук добре. Аз разбирам и страха и 

паниката, и егоизма ви! Но Не разбирам защо Вие не сте Силни, а само 

са правите на такива. Разполагате и експолатирате моя заряд и сила, и 

лицемерно казвате: „Няма страшно“. В същото време ясно знаете, че ви 

е страх повече от мен. Страх, който близките на Болен човек не могат 

да овладяват и го превръщат в щит, а понякога и в оръжие срещу този, 

когото Обичат. Уж го Обичат, а мислят повече за това какво ще стане с 

тях, ако при него нещата още се влошат или свършат. Никой не мисли 

за прецакания живот на болния, а какъв ще бъде техния и какво следва. 

Това ги кара категорично да отказват да приемат внезапно появилите 

се промени!  

Написаното е само част от реалната главоблъсканица на един 

човек , чиято единствена мечта стана „ Да открият лечение на рядката 

болест“. Това става, когато попаднеш в епицентъра на това природно 

изпитание. Не се самосъжалявам и никого не обвинявам, само излагам 

мисленето си и чувствата си! Има много хора, които изчезнаха от 

живота ми, много, които са в него , но дори незнам защо, много които 

УЖ ме Обичат и малко, които истински ме Обичат, тяхната Любов ме 

държи жива! Болестта наистина е изпитание, но отказвам да я приема 

като предначертана , защото имало нещо за изкупване и видиш ли Аз 

„ Богоизбраната“ ще трябва да платя сметката... Никога няма да приема 

такива анализи за страданията на хората. Отказвам да приема , че всеки 

си гледа живота и видиш ли твоята болест им го обърква. Ами Земята 

се върти... Днес Аз, Утре ТИ... така ! 

Няма гаранции  дали Ти – приятел, роднина, близък или който и 

да си няма да попаднеш в същата сприрала. Никого не плаша, само 
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напомням, че застраховка с Бог има само Дявола. Някой ще каже защо 

пък Дявола? Ами защото той винаги се измъква безнаказано... 

Близки на болните от Неизлечими (към този момент) заболявания: 

Приемете реално ситуацията, в която сте поставени и подкрепете своя 

близък Човек. Не казвам да го плашите с отчаяние, но не отричайте 

неговите опасения, страхове и болки! Приемете ги, колкото и да е 

трудно! Бъдете там, когато има нужда от вас, даже и само да помълчите! 

Когато виждате, че се бори и не спира да търси начини, тогава му 

помогнете, а не го направлявайте! Създадени сме да се Обичаме и да 

помагаме, което ще рече, че е по-лесно да се изправиш с помощ и 

съмишленици, отколкото сам, или заобиколен от хора, но на практика 

сам. В живота всичко се преживява. И добро и лошо. Но е по-лесно 

заедно с хората, които Обичаш и те Обичат. Благодарна съм, че имах и 

вероятно още имам хора, които ми дадоха уникални уроци за 

„приятелство“, за Завист и Омраза. Но съм Благодарна и за тези, които 

всеки ден са с мен и ми дават сили, и причини да се боря. Да чуеш „С 

теб съм“,  е по-силно от всичко изписано за форма на подкрепа. За сега 

до тук. Спирам! „Не казвайте на ближния си това, което не искате на 

Вас да Ви казват, защото думите могат да убиват“ (Б. Ивков). 


