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12 НАЧИНА, ПО КОИТО „ОБСЕБЕНИЯТ ОТ БОЛКА 

МОЗЪК“ ПРАВИ ЖИВОТА МИ СЛОЖЕН 

 

 

 

Хроничната болка! Огромно бреме, тегуба, страдание… И едва ли 

предлаганата тук публикация е най-подходящата за 1 януари 2023 г. Но 

това е животът. Той си тече и по никакъв начин не се интересува от 

нашите дребночовешки страсти. Когато боли, боли и на 31 декември и на 

1 януари. И болката не се интересува от нашите изобретения. Затова ви 

предлагам един интересен текст, свързан с когнитивните последици от 

появата на хронична болест и хронична болка. В текста не става ясно, 

каква точно е болестта, но е ясно, че болката е постоянна и силна. И 

затова се появява явлението „pain brain”, т.е. „обсебване на мозъка от 

болката“. Възможно е за някои хора, обяснението, което дава авторката 

на текста да не е достатъчно: „Защото организмът ми е толкова стресиран 

от болката, че всички ресурси се насочват към справяне с нея, а паметта, 

речта и способността ми за учене намаляват“. Но поне за мен ситуацията, 

която се описва, ми изглежда напълно възможна. Така или иначе, това е 

патографски текст с множество значения и богата информация за това, до 

какво може да доведе силната хронична болка. 

 

*** 

Преди да се разболея, бях като мой собствен малък Google. Знаех толкова 

много случайни факти. Лесно учех уроци и се подготвях за изпити. Не 

изпитвах трудности да направя презентация и да се изправя пред 

аудиторията без бележки, които да мe подсещат. Помнех всеки рожден 

ден, празник, тест, важна среща и името на човек. Докато не се появи 

болката. Животът с „обсебен от болката мозък“ е сложен. Ето защо. 

1. С удоволствие си спомням живота си преди да се разболея и 

за това как бях на върха на всичко. 

Спомням си и по-ранните години на състоянието ми, когато изглеждаше, 

че лекарствата и болката не влияят неблагоприятно на когнитивните ми 

способности. Завърших гимназията с успех 4,2 GPA, въпреки че 
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пропуснах 40 дни през последната година поради тогавашните ми 

недиагностицирани състояния. Приеха ме в почти всички колежи, в 

които кандидатствах, и изкарах отлично теста ACT. Продължих тази 

тенденция и в колежа. Въпреки че бях болна, продължавах да се 

представям добре. Четири години след завършването ми и вече не знам 

кой е този човек. 

2. Познавателните ми способности вече са бледи копия в 

сравнение с предишните. 

Когато споделих с лекарите си, че паметта ми се влошава, те ми казаха, че 

това е очаквано. Защо? Защото организмът ми е толкова стресиран от 

болката, че всички ресурси се насочват към справяне с нея, а паметта, 

речта и способността ми за учене намаляват. 

3. Нямаше да оцелея без календари и планове. 

Сега разчитам много на множество календари – физически и цифрови, 

както и на Amazon Echo и любезните напомняния на Alexa. Ако не беше 

наличието на напомняния на всяко мое устройство, рядко щях да 

пристигам навреме или да завършвам проекти. 

4. Трябва да препрочитам нещата многократно, за да усвоя и 

разбера съдържанието. 

Дори и тогава, ако денят е лош, не задържам информацията за дълго. Ако 

денят е наистина лош, дори няма да си спомня какво съм правила, камо 

ли как да го приложа в предстоящ проект или среща. 

5. Да разговорям е трудно. 

Трудно е да намеря подходящите думи за това, което искам да кажа. 

Следенето на това, което казват другите, също е проблематично. Ако 

имам нещо друго в ума си ме разсейва, не мога да следя разговора. Моля 

хората да повтарят, признавам, че не разбирам, и моля за по-прости 

обяснения на нещата. 

6. Говоренето е физически трудно. 

Знам, че споменах, че разговорите са трудни, най-вече поради 

неспособността ми да намеря правилните думи, за да опиша нещата; има 

обаче и друг компонент на речта, който намирам за много по-лош. 

Заекването, заплитането на думите и преплитането на нещата. Това ме 

кара да звуча като пияна и аз го мразя. Чувствам се толкова неудобно, 
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когато се мъча да произнасям думите, или ги подреждам в странен ред 

без видима причина. 

7. Забравям нещата бързо и лесно. 

Задавам въпроси на моите приятели и близки многократно, всеки ден. 

Уточнявам плановете си, какво има в списъка за пазаруване, къде трябва 

да бъда за рождения ден на чичо Боб или за онази история, която се 

случи онзи път. 

8. Наричам хората и местата с много описателни прилагателни, 

а не с техните имена. 

Знаеш ли, като колегата ми, как му е името? Онзи с черната коса и 

смешните очила с костенурка. Какво ще кажете за любимия ми 

ресторант? Знаеш ли, онзи от другата страна на улицата, откъм жълтия 

хамбар, с онова вкусно пилешко, малко пържено, но не като във 

фритюрник. Защо? Не знам. Как мога да си спомням такива описания, но 

да не си спомням името „Джим“? ...нямам представа. 

9. Благодаря на Бога (или на Apple/Android) за текстовите 

съобщения и електронната поща. 

Знаете ли, че имам проблем със следенето на разговори и говоренето? 

Всичко е наред, когато е в текст. Това ми спестява срама от заекването, а 

освен това мога да препрочитам нещата, когато пожелая, като спестявам 

на приятелите, семейството и колегите си болката да ги питам 5000 пъти 

за нещо. 

10. Повтарям нещата. 

Тъй като забравям нещата, които хората казват, често повтарям неща, 

защото не мога да си спомня дали вече съм ги казала. Чак когато хората 

ми кажат, че вече съм го споменала, разбирам, че съм забравила да им го 

кажа. Понякога го казвам само два пъти, но на моя скъп годеник съм 

повтаряла нещо цели пет пъти на ден и той любезно ми напомня всеки 

път след първите три. 

11. Проверката на правописа е най-доброто изобретение. 

Винаги. 

Не знам какво щях да правя, ако не беше проверката на правописа. 

Обсебването на мозъка от болката наистина може да убие способността 

ми да изписвам дори най-простите думи и щях да звуча като някаква 
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бъркотия, опитвайки се да изпратя имейл на колегите си или да общувам 

с приятели, ако не беше тази невероятна малка червена глиганска линия. 

12. Предимство е, че мога да ви изпея всяка песен, по всяко 

време и навсякъде. 

Странно, нали? Не знам защо, но всяка песен, която някога съм слушала, 

мога да ви я изпея. Разпознавам я по първите няколко ноти. Може би 

защото музиката е моята утеха, когато се затварям в себе си в тежък ден. 

Тя ми помага да се съсредоточа, когато трябва да свърша нещо, и ми 

помага да разбера по-добре собствените си чувства, защото песните могат 

да облекат в думи неща, които никога не успявам да изрека. Нямам 

представа как, но способността ми да познавам текстове и песни изобщо 

не е засегната. Лоши или добри дни и всеки ден между тях, мога да ви 

изпея всяка песен, която е докоснала живота ми по някакъв начин. Някой 

за караоке? 

 

Източник: C. M. (2017) 12 Ways „Pain Brain“ Makes My Life Complicated. 

https://themighty.com/topic/chronic-pain/chronic-pain-brain-fog-cognitive-

issues-complicated/ 
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