
6 УРОКА, КОИТО НИ ПРЕПОДАВА 

ХРОНИЧНАТА БОЛКА 
 

 

Борбата с хроничната болка, нейното изтърпяване, животът с нея през 

годините наистина променя начина, по който човекът с хронична болка 

гледа на всичко. Ето шест от основните уроци, които всички ние 

получаваме от присъствието на хроничната болка в живота ни. Това 

присъствие променя гледната ни точка към всичко наистина ценно в 

живота. 

1. Тя ни учи на състрадание. Преминаването през живота с 

хронична болка никога не е лесно. Напротив, трудно е и страданието 

понякога е огромно. Но този път ни предоставя вътрешен поглед, какъвто 

никога преди не сме имали. Хроничната болка ни научава никога да не 

омаловажаваме чуждата болка и че всеки води някаква своя битка.  

2. Хроничната болка ни учи да помагаме на другите. Всеки 

човек с хронична болка успява през годините да помога на други хора, 

които преминават през същата или подобна на неговата ситуация. 

„Хроничната болка е нещо, което никой не разбира, докато не заживее с 

нея“. Може да е трудно да се намери начин за подкрепа, особено в 

България. Оказването на подкрепа на другите помога да се създадат нови 

приятелства, чрез които да се предоставя и получава помощ.  

3. Хроничната болка ни учи как да живеем, докато водим 

битка. Всеки човек с хронична болка ежедневно преминава през 

живота си, придружен с високи нива на болка, които могат да накарат не 

малко хора да отидат в Спешна помощ. Хроничната болка ни научава, че 

човек може да се справи с всичко, ако се постарае достатъчно и ако е 

търпелив. Без значение колко е трудно, хората с хронична болка знаят, че 

ще се справят. 

4. Хроничната болка ни показва и ни научава да различаваме 

истинските ни приятели, които винаги са до нас, от тези, 

които бягат при първата трудност. Всеки човек с хронична 

болка често е срещал хора, които са му обръщали гръб, когато той е имал 

потребност от тяхната помощ и подкрепа. Срещал е и такива, които са 



правили груби коментари зад гърба му. Но е срещал и хора, макар и от 

най-рядката порода, които не са спирали да го подкрепят и които винаги 

са чакали да чуят добри новини. Те винаги искат да чуват и да виждат, че 

човекът с хронична болка се справя по-добре. Но ако все пак не е така в 

дадени моменти, продължават да го подкрепят. 

5. Тя ни научава никога да не се отказваме. „Да се откажеш не е 

опция, когато живееш с хронична болка“. Човек се научава да се адаптира 

и да преодолява предизвикателствата, които му поднася животът, 

независимо дали са медицински или житейски. 

6. Най-важният урок, който получаваме от хроничната 

болка е този, че се научаваме да виждаме и да ценим 

истинските, смислените и значимите неща в живота. Любов, 

приятелство, емпатия, осезаемо позитивно присъствие в живота на 

Значимия Друг, доверие… Научава ни да бъдем Човеци! Винаги, 

навсякъде, във всичко. 
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