
БЕЗКРАЙНАТА БОЛКА: 

КАКВО НИ РАЗКРИВА И НА КАКВО НИ НАУЧАВА 

 

 

 

Хроничната болест и хроничната болка преобръщат познатия за човека 

свят наопаки, а след появата им вече е невъзможно да се гледа на света по 

същия начин. Изглежда, че човек влиза в съвсем нов, непознат и чужд 

свят. Той разкрива нови измерения на живота, научава го, че съществуват 

неподозирани до вчера неща. Неща, трудни за приемане, но 

принудително наложени да бъдат приети.  

Едни от най-важните прозрения, до които води появата на хронична 

болест и хронична болка са следните: 

(1) човешките същества са смъртни и изключително крехки; 

(2) ценностната система се променя из основи, осъзнава се, че пари, 

обществено положение и всички материални ценности са нищо в 

сравнение с любовта и емптията на близките; 

(3) времето за всеки е крайна и твърде малка величина. 

Когато човек притежава тяло, което не страда от никакви болести, в него 

се заражда и затвърждава една арогантност, безкрайна в своите 

проявления. Човек се чувства непобедим. Мисли си, че стига да има 

достатъчно воля, може да покори света. Ако проявява постоянство и 

упоритост, ще получи това, което иска. Че може да зареди организма си с 

кофеин и да работи денонощно, като се лишава от сън, за да постигне 

„успех“. С други думи, човек работи, за да изкарва пари, докато не дойде 

моментът да дава пари за здраве. Тази арогантност може да се превърне в 

норма, която прониква във всеки аспект на живота – от 

взаимоотношенията до работата. Човек си мисли, че разполага с цялото 

време на света и няма понятие за крайност. Какво е „краят?“ Той е 

неразбираем, отсъстващ, непонятен, когато човек се чувства толкова 

добре. Защо би имал потребност от помощ например, когато може да 

постигне всичко сам? Егото е чудесен мениджър и държи всичко под 

контрол. Тежко и горко на тези, които не разберат, че това е просто 

илюзия. 



Когато човек живее с хронична болка, ежедневно се сблъсква със смъртта. 

Или поне със страха от смъртта. При хронична болка края никога не 

изглежда твърде далеч. Ражда се потребността, необходимостта от помощ 

под една или друга форма, независимо дали това се харесва, или не. Ако 

не от физическо естество, то от морално или финансово. И особено от 

духовно естество.  

Човек осъзнава колко малко е необходимо, за да се разруши човешкото 

тяло; но също така разбира колко много живот има в един-единствен дъх. 

И това обръща цялата му ценностна система. Топлата, изпълнена със 

истинско състрадание и любов дума не може да се купи с пари. Тя се 

ражда в емоциите на човека и по невидими пътеки навлиза в емоциите и 

духа на страдащия човек, като намалява страданията. 

Идеята, с която човек се сблъсква за първи път при появата на болестта и 

болката, че „никога няма да се възстанови“, е чужда, тотално 

неприемлива. Когато болестта или болката съсипват, човек си мисли, че 

знае, че те ще отминат. Това знание дава известна сила и утеха.  

Но скоро идва момент на болезнено осъзнаване: хроничната болка няма 

начало или край. Тя е част от света, в който живее. Но този свят е 

двойствен и паралелен – светът на здравите и светът на болката.  

Понякога той протича безпроблемно паралелно със света на здравите 

тела. От пръв поглед и гледано отстрани нищо не изглежда нередно, 

защото светът се движи твърде бързо, за да се види. Целият напредък на 

медицината и технологиите дава твърде хлъзгавата надежда, че винаги 

има решение.  

Но хроничните заболявания и хроничната болка нямат отговор. Веднъж 

появили се, те винаги се крият някъде, дори когато са в ремисия. Болката 

„диша с нас, храни се с нас, спи с нас, до такава степен, че понякога си 

мисля, че дори съм се привързал към нейната отвратителна компания, 

просто защото ми е станала позната. Забелязвам, когато я няма. Къде 

може да е? Нещо не е наред със света. Връща ли се с компания? 

Може би „осъзнаването на човешката крехкост“ да не изглежда 

за мнозина като най-важния житейски урок на света, но за 

човека с болка често това е най-голямото осъзнаване.  

Това осъзнаване помага при по-спокойното приемане на неизбежното: 

ние сме крехки човешки създания, които са смъртни. Приемането на тази 



ужасна и същевременно простичка истина помага да се живее по-

пълноценно, по-смислено, по-целеустремено, защото всеки човек е 

длъжен пред себе си и за себе си да се опитва да се справя, като всички 

останали на този свят. С неговите тегоби, внезапни и често трагични 

обрати, с проблемите, с… Е, в крайна сметка никой не е обещавал на 

никого при раждането му безметежно бъдеще и безпроблемен живот. 

Мечтите и желанията не са реалност. Човек ги прави такива с труда си – 

доколкото може и когато може, ако въобще може. 
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