
ХРОНИЧНАТА БОЛКА КАТО 

НАСЛЕДСТВО ОТ РОДИТЕЛИТЕ 
 

Обикновено всеки човек се ражда в любящо семейство и дом, в който 

винаги се чувства ценен, значим, важен и обичан. Понякога обаче, насред 

тази обич се прокрадват и то доста чувствително, белезите на нещо 

непознато, неясно, дори плашещо, но реално присъстващо в дома – 

например нагревателни възглавнички за болни стави, а на различни 

места и в различни стаи са наредени шишенца с лекарства, които 

понякога могат да бъдат плашещи. 

Случва се единият или двамата родители да страдат от някаква хронична 

болест, която поражда хронична болка, с която те живеят от години. В 

ранна възраст детето се запознава с неща, които то обикновено не 

разбира и с които не би трябвало да се запознава: „Не притеснявай мама, 

защото я боли гърбът“. Или: „Не се страхувайте от татко, когато не може 

да излезе навън и да си играе с вас“.  

Така хроничната болка, преди да се превърне в постоянен гост в живота 

на порасналото дете, преди да я изпита, тя се превръща в част от живота 

му. Тя започва да доминира в някаква степен една не малка част 

детството на детето, превръщайки го преждевременно във възрастен.  

Всеки средно интелигентен човек знае, че според генетиката ако 

родителите на един човек и/или неговите баби и дядовци имат някакво 

хронично заболяване, то вероятността и той да го развие се повишава, т.е. 

става дума за генетична предразположеност към заболяването. При 

някои хора това се случва преди 20-та година от живота им, при други по-

късно. Тогава човек е изправен пред необходимостта да приеме факта, че 

е наследил хроничната болка от родителите си и че това просто ще бъде 

така през целия му останал живот. 

Първоначално всеки човек се чувства ощетен, огорчен и разочарован, че 

от всички неща, които е можело да получи от родителите си, е получил 

точно това – хроничното заболяване и хроничната болка. Но рано или 

късно той осъзнава и нещо друго, не по-малко важно: благодарение на 

това нежелано наследство човек получава и устойчивостта и силата на 

родителите си. Наследява и тяхната смелост и решителност. Получава 



силата и мотивацията да преодолява болката. „Колкото и да ме боли, си 

спомням, че те преминават през същото нещо, и знанието, че всички сме 

заедно, ми дава сили да продължа“ – казва Т. Йенко. 

Напълно нормално е, понякога човек да се чувства ощетен от 

несправедливата колода карти, която му е била раздадена от неговата 

генетика, но ако е достатъчно интелигентен, той ще чувства и 

благодарност, че е това, което е. Нещо повече, ще е благодарен, че 

родителите му са такива, каквито са, и че има шанса да продължи с 

тяхната сила и решителност сред болката.  
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