
Тези дни съм потънал в световете на болката и страданието на хората с 

периневрални кисти на Тарлов. И вчера, късно вечерта, в имейла ми 

пристигат няколко материала за хроничната физическа болка, писани от 

хора с такава болка. Прегледах ги и веднага ми хареса един от тях, чийто 

превод предлагам по-долу. Това е кратък текст, посветен на 

преодоляването на „мненията“ на здрави хора за това как да се борим с 

болката. Сигурен съм, че всеки човек с хронична физическа болка се е 

сблъсквал с подобни примати, които мислят, че това, което работи при 

тях – народна медицина, диети, физическо натоварване и др.п., работи 

при всички останали.  

Не! Не е така. Всеки човек е отделна вселена с множество социални 

светове. И нека не учим човека с хронична физическа болка, как да си 

върне тези – най-често насилствено отнети му от болестта и болката – 

социални светове, как да си върне отнетия му от тях живот. 

Затова реших да преведе този малък текст. Мисля, че ще бъде полезен за 

всеки. 

проф. дсн Божидар Ивков 

 

 

 

КОГАТО НЕ МОЖЕТЕ ПРОСТО ДА „ПРЕОДОЛЕЕТЕ 

БОЛКАТА“1 

Стейси Т. 

 

Тази публикация може да изглежда малко като сапунена история, но това 

е нещо, за което трябва да говоря, защото се превърна в огромен проблем 

за мен.  

И така, повечето хора са чували изразите „преодоляване на болката“, 

„няма болка, няма печалба“ и други подобни. 

                                                           
1 Преводът е направен по: Stacey T. (2022) When You Can't Just 'Push Through the Pain'. 
https://themighty.com/2016/10/why-not-to-tell-someone-to-push-through-the-
pain/?utm_medium=email&utm_campaign=warm_segment_articles_recommendations&u
tm_source=cordial 



Но когато имате хронични заболявания или каквото и да е заболяване, 

което ви оставя физически или психически, телесно изтощени, тези 

фрази са... Е, доста досадни и много, много погрешни. 

Това е нещо, което лекар или специалист иска да направите, 

степенувайки тренировъчната терапия (GET) или да започнете 

физически упражнения, като ви каже: „Трябва да се научите как да 

преодолявате болката, да я преодолеете и ще станете по-силни, Вие ще я 

контролирате, а не тя Вас!“ 

Ето защо днес има хиляди хора, които са се опитвали или са били 

тормозени чрез GET или рутинни упражнения и са станали значително 

по-изтощени, изоставяйки годините, свързани с такива битки за здравето 

и тялото.  

Защото за много от нас преодоляването на болката просто не работи. 

Принуждаването на тялото ви да прави нещо повече, отколкото трябва, 

може да има пагубни последици за него и вашето здраве. Това може да ви 

тласне твърде далеч и напълно да ви деактивира за дни, седмици, месеци 

или години. 

Нашите тела не са като на здравите хора. Те не могат да се справят с 

ежедневните задачи, да не говорим за 30 минути кардио и физически 

упражнения и напрежението, на което се подлагат мускулите ни. Не 

можем да се справим с необходимостта от движение, повдигане и 

преместване на тялото ни, когато тренираме. 

„О, но ако тренирате повече, ще можете да ходите по-добре, защото не 

ходите много, не можете да ходите добре, опитайте се да ходите повече и 

отново ще се оправите“.  

Не! Не, с огромна част от „няма шанс в света, няма начин и никога“, 

когато се претоварваме.  

Ние сме болни. Твърде болни сме, за да се мием, да разресваме косата си, 

да ставаме от леглото. Твърде болни, за да ядем, да четем, да гледаме 

телевизия, да пишем. А упражненията ще ни помогнат ли? 

Бихте ли казали това на някой, който има грип, вирусна инфекция, 

морбили, менингит, сепсис... Бихте ли казали: „О, тичай, това ще те 

излекува!“ Никога, дори няма да бъде предложено! Така че защо на нас? 



Дали защото липсата ни на функционални възможности ви дразни? 

Разочарова ли ви? Дали нашите ограничения се възприемат като мързел, 

тъй като болестите ни продължават повече от няколко седмици? 

Хроничното заболяване е точно това. То е хронично, това е цял ден всеки 

ден и най-вече завинаги. Никога няма да бъдем излекувани, освен ако не 

бъде изобретено супер лекарство. Което бихме искали и бихме бързали да 

имаме, защото не искаме да бъдем такива. 

„Да си твърде болен, за да направиш нещо. Да живееш правилно, да 

правиш каквото и да било, без това да те разболява още повече или да 

получаваш силен пристъп. Никой не би пожелал това за себе си. Не е 

точно детска мечта… „Когато порасна, искам да се разболея, да лежа в 

леглото по цял ден в агония, изтощена, да живея с вина, че не мога да 

бъда майката, любовницата, сестрата, съпругата, дъщерята, която се 

очаква от мен и аз искам да бъда и не мога да направя нищо, без да карам 

тялото си да се бунтува срещу мен.” 

Понякога дори сме подложени на подобни неща в нашите собствени 

групи за поддръжка и във форумите. Някой се обръща за помощ или 

подкрепа в публикация, в момент на пречупване, на толкова много болка, 

че е опустошен както физически, така и психически. И толкова много 

хора се обръщат и помагат, и са там и с искрено разбиране за утеха и думи 

на подкрепа.  

Но тогава... някой излиза извън общото течение, пишейки на човека, 

който се обръща за помощ: „О, добре, аз не позволявам на болката да ме 

контролира. Контролирам действията си с моите деца/партньор/работа... 

Потискам я и никога няма да ме победи!” 

Седя там и гледам коментара и изведнъж се сещам за нещо, което бих 

могъл да натисна... И това не е болката. 

Някои от нас са по-затруднени от други. Някои са в състояние да работят 

все още или да правят неща, за които другите, които са малко по-

затруднени не могат дори да си помислят, да не говорим, че не са 

способни да го направят физически сами. 

Хората трябва да осъзнаят, че само защото те са в състояние да направят 

нещо, това не означава, че другите също могат. И това не е защото сме 

мързеливи или не ни притеснява, а просто не можем. Също като много 

други неща в живота, не само болестта. 



Аз определено не предполагам, че болестта на който и да е човек не е 

толкова важна или толкова сериозна, колкото моята, или трябва да се 

приема леко или без същото уважение и признание. Просто за много от 

нас преодоляването на болката не е опция. И ние се чувстваме достатъчно 

ужасно за това без осъждане или безсмислени фрази, които не се вписват 

вече в нашия живот, в телата ни или в света около нас. 

Не е нужно да се чувстваме по-изолирани, самотни, неразбрани или 

психически измъчени, отколкото вече се чувстваме. 

Моля, помислете, преди да изречете подобни фрази, предложения или 

коментари на някой, който е хронично болен, предназначени за нас, 

живеещите в свят на такава болка, и за нашите близки, които също са 

засегнати от нея. 

превод от английски език 

проф. дсн Божидар Ивков 


