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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЕОРИЯТА ЗА 

ЛЪЖИЦИТЕ ПРИ ХРОНИЧНИТЕ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ? 

 

 

 

Предлагам ви един интересен текст, който е свързан с една „екзотична“ 

теория, която вероятно не всички хора с хронични и редки болести 

познават. Сега реших да използвам смесен подход. Оригиналният текст 

на статията е преведен и за ваше улеснение ще бъде оцветен в 

стандартния черен цвят. Някъде ще вмъквам мои бележки, които ще 

бъдат оцветени в синьо. Това го правя преди всикчо, за да ви дам 

възможност и да ви уллесня да прочетете само превода, без да се 

съобразявате с моите размишления. Или да отделите малко време и за 

моите размисли. 

 

*** 

Теория за лъжицата или лъжиците. Лъжица. Ако вие или ваш близък 

наскоро сте били диагностицирани с хронично заболяване, може да чуете 

тези термини и да се объркате. Какво представлява лъжичката? Какво 

общо имат лъжиците с хроничните заболявания? Ето всичко, което 

трябва да знаете за теорията на лъжиците и защо някои хора с хронични 

заболявания, психични заболявания и увреждания наричат себе си 

„лъжичковци“.  

На пръв поглед метафората „лъжица“ може да изглежда неподходяща 

или дори обидна. Но ако я възприемете като ограничено пространство, в 

което можете да поставите различни, но все пак ограничени по 

количество вещества или енергия, подобно на ежедневните ви енергийни 

възможности и запаси, тогава нещата започват да си идват на мястото.  

 

Какво представлява теорията за лъжицата? 

Теорията за лъжицата е начин да се обясни какъв е животът на човек, 

който живее с хронично заболяване. Тя се основава на идеята, че хората с 
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хронични заболявания разполагат с ограничено количество „лъжици“ 

всеки ден – като лъжицата е единица за измерване на енергия (или 

физическите възможности за действие – бел.прев.). Всяка дейност в 

живота отнема определен брой лъжици – например обличането може да 

отнеме две лъжици, а вземането на душ – четири лъжици. Когато 

живеете с хронично заболяване, всеки ден е изпълнен с труден избор за 

това кои дейности можете да си позволите да правите и кои се налага да 

пропуснете. 

Всяко човешко същество разполага с ограничени физически и 

психически ресурси, но както обяснява теорията за лъжиците, хората с 

хронични заболявания започват деня с по-малко лъжици от тези, които 

са физически и психически здрави. Те трябва внимателно да планират 

всеки ден в зависимост от това колко лъжици имат – или мислят, че имат 

– на разположение. Простите задачи също могат да изразходват повече 

лъжици, особено ако засилват болката или други симптоми. Хората с 

хронични заболявания често се опитват да държат по една лъжица в 

джоба си, в резерв, в случай че се случи нещо неочаквано, но това не 

винаги е възможно. 

При много хора с хронични заболявания симптомите варират от ден на 

ден. Така че в един добър ден те могат да имат достатъчно лъжици, за да 

се справят с дейностите, които трябва да извършват. Но в лош ден може 

да нямат достатъчно лъжици – и тогава нещата започват да се развалят. 

Ако лъжиците ви свършат, не можете да правите нищо друго през този 

ден, а ако надхвърлите лимита си, може да плащате цената за това дни 

или седмици след това. 

Съобразяването с актуалното здравословно състояние (броя на лъжиците 

в даден момент), със значимостта на задачите за деня и избора на най-

важните, които се налага да бъдат свършени, с това дали ще стигнат 

енергията и възможностите за тези задачи и как най-икономично да 

бъдат свършени и т.н., показва или разкрива сложните процеси на 

интерпретация, в които хронично болният е принудително въвлечен 

ежеминутно. В тези интерпретации има риск от грешки, породен от 

неизвестността и неопределеността на поведението на хроничната болест 

или хроничната болка. Това, което в началото изглежда възможно може 
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да се окаже непостоижимо през даден ден и обратното, това, което 

изглежда невъзможно, може да бъде свършено. Но човек никога не знае. 

 

Какво се случва, когато на човек с хронично 

заболяване му свършат лъжиците? 

Когато хората с хронични заболявания се насилват твърде много и 

многократно правят неща, които ги карат да изчерпят лъжиците си, това 

може да предизвика обостряне на хроничното заболяване или неговото 

„избухване“. По време на обострянето му симптомите се влошават 

експоненциално и човек може да не е в състояние да ходи на работа или 

на училище, да излиза от къщи или дори да става от леглото. 

Обострянето може да продължи дни, седмици или месеци. 

Понякога пристъпите на хронично заболяване са неизбежни, но често те 

могат да бъдат предотвратени или намалени чрез внимателно 

управление на симптомите и ограничаване на дейностите. Тук теорията 

на лъжицата може да бъде изключително полезна. Може да е трудно да се 

обясни как нивата на енергия се променят всеки ден или защо понякога 

се налага да отменяте планове, но теорията за лъжицата предоставя 

метафора, която може да се използва. 

Не бива да се забравя, че обострянето на някои хронични заболявания е 

възможно да се случи поради влиянието на други фактори, или както се 

казва на ежедневен език „ей така, от нищото“. Това много често може да 

се наблюдава при автоимунните болести. Вероятно този „взрив“ на 

болестта има своите обяснения, но те често са неизвестни или 

неоткриваеми, както за самия човек, така и за медицината. Въпреки това 

човек винаги трябва да действа според актуалните към даден момент 

възможности и състояние на тялото си съобразно собствените си 

усещания и интуиция. 

 

Кой е стздал теорията за лъжиците? 

Теорията за лъжицата е създадена от защитника на хроничните 

заболявания Кристин Мисерандино, която страда от лупус. В 

оригиналната си публикация в блога за теорията за лъжицата тя разказва 

как идеята й хрумва по време на разговор с приятел. Приятелката ѝ я е 



 
4 

попитала какво е да живееш с лупус и тя се затруднява да намери думи, с 

които да го обясни. Тъй като седели в закусвалня, тя събрала лъжици от 

почти празните маси и ги използвала, за да илюстрира преживяването 

си. Можете (и трябва) да прочетете оригиналната ѝ история тук1. 

 

Как теорията за лъжицата може да помогне на 

хората да разберат хроничното заболяване? 

Въпреки че може да изглежда странно да се използва уред като метафора 

на енергията, но по неочакван начин това работи. Всички ние използваме 

лъжици всеки ден, без дори да се замисляме за тях, и обикновено ги 

приемаме за даденост. От време на време може да се случва да се храним 

и да открием, че сме забравили да измием чиниите, но като цяло 

разполагаме с достатъчно лъжици, за да можем да затоплим кутия супа, 

без да проверяваме чекмеджето с прибори. 

По същия начин здравите хора могат да използват енергиято си, без дори 

да се замислят за това, или поне могат надеждно да планират какво могат 

да правят всеки ден. Но хората с хронични заболявания често не знаят 

какво ще могат да правят през всеки един ден. Ако има нещо, което 

трябва да направят или наистина искат да направят в даден ден, може да 

се наложи да планират дни или седмици напред да пестят енергията си 

предварително и да прекарат дни или седмици във възстановяване след 

това. 

Това са само малка част от „неудобствата“ на живота в условия на 

неопределеност и несигурност: човекът с хронична болест никога не знае 

дали, кога, как и в каква степен болестта и/или болката ще го изненадат в 

посока на влошаване на здравословното му състояние. Това е ситуацията, 

в която сякаш той губи или някой, или нещо, му краде всички лъжици. 

 

Прилага ли се теорията за лъжицата както за 

физическите, така и за психическите заболявания? 

Да. Теорията за лъжицата може да се използва от всеки, който живее с 

хронично заболяване, което оказва значително влияние върху 

ежедневието му. Това включва хора с физически заболявания, 

                                                           
1 Виж: https://butyoudontlooksick.com/articles/written-by-christine/the-spoon-theory/ 
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независимо дали са видими или не, като лупус, фибромиалгия, артрит, 

рак, множествена склероза, церебрална парализа и др. Теорията за 

лъжицата може да се приложи и за хора, които живеят с 

психични заболявания като тревожност, посттравматично стресово 

разстройство, депресия и биполярно разстройство. 

Подобно на симптомите на физическото заболяване, симптомите на 

психичното заболяване често се променят от ден на ден. При някои хора с 

психично заболяване физическите задачи, като обличане и вземане на 

душ, могат да изискват повече лъжици, точно както при хората с 

физическо заболяване или увреждане. За други лъжиците се изразходват 

в ситуации, които са психологически стресиращи, като например 

изнасяне на презентация на работното място, ако имате социална 

тревожност, или сблъскване със спусък, който отключва 

посттравматичното стресово разстройство. 

 

Какво е лъжичко? 

Терминът „лъжичко“ („spoonie“) се използва с обич, за да се определи 

човек, който живее с хронично заболяване. Не е задължително да се 

наричате spoonie или да прибягвате до теорията за лъжицата само защото 

имате хронично заболяване, но можете, ако искате! Spoonie се е 

превърнал в термин за овластяване за много хора; spoonie се използва 

във всичко – от образователни материали за хроничните заболявания до 

мемове, събития за повишаване на осведомеността, тениски, бижута и др. 

Често ще видите думата spoonie да се използва тук, в The Mighty, и в други 

общности за подкрепа на хора с хронични заболявания 

 

Лъжичко ли съм? 

Ако не сте сигурни дали теорията за лъжичката се отнася за вас, 

запитайте се дали здравословното ви състояние се променя и причинява 

умора, болка и/или ограничава способността ви да извършвате 

ежедневни дейности. Ако отговорът е „да“, тогава можете да се смятате за 

лъжичков човек. 

Ако нямате хронично физическо или психическо заболяване, можете да 

бъдете съюзник на близките си, които имат такова, като обясните 
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теорията за лъжицата на хората, които ги съдят или казват, че „не 

изглеждат болни“. Въпреки това, моля, не използвайте теорията за 

лъжиците, като казвате, че нямате лъжици, защото имате типична, 

здравословна умора и болка след натоварен ден или трудна тренировка. 

Това не е едно и също нещо. 

 

Има ли алтернативни на теорията за лъжицата? 

Макар че теорията за лъжицата да е популярен начин за обяснение на 

хроничните заболявания, тя не е единственият начин. Някои хора 

предпочитат да използват различни аналогии или метафори, за да 

обяснят преживяванията си. Ето някои от тях: 

● Системата на пръските (The Splat System): Създадена от Кристина 

Айрин, супер сътрудник на Mighty. Системата „Splat“ сравнява, с чувство 

за хумор, симптомите на хроничното заболяване с прегазване от превозно 

средство. В някои дни това е мотопед, а в други - товарен влак! 

● Ден с кости / Ден без кости. Мопсът Нудъл е възрастно куче, което се 

превърна в сензация в TikTok. Всяка сутрин стопанинът му го събужда и 

интернет научава дали има ден на костите (добър ден) или ден без кости 

(тежък ден). Нудъл напомня на всички да практикуват грижа за себе си и 

показва какво е да имаш добри и лоши дни с хронично заболяване.  

Убеден съм, че ние тук, в България, имаме много повече и по-добри 

метафори от посочените до тук. И точно това е ценното: многообразието 

от метафори, чрез които ние разказваме и обясняваме какво е да си 

хронично болен, какво е да имаш точно определено или определени 

хронични заболявания, или хронични болки. 

 

Как мога да се свържа с други лъжичковци? 

The Mighty е общност за хора с увреждания, хронични и психични 

заболявания (в САЩ – бел.прев.), в която можем да споделяме историите 

си и да получаваме подкрепа от други хора, изправени пред подобни 

предизвикателства. Независимо дали се определяте като лъжичко, или 

не, или намирате теорията за лъжицата за полезна или не, можете да се 

свържете с други хора в нашите групи за подкрепа. 

https://themighty.com/2019/03/chronic-mental-illness-symptoms-splat-system/
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В България нито теорията за лъжицата е популярна, нито има такава 

голяма общност, като американската. Може би тук изключение прави 

Националната мрежа за хора с увреждания, но там няма да се открият 

истории, подобни на тези, които превеждам и публикувам в блога си. Или 

ако все пак има, те са много редки. При нас са по-популярни „малките“, 

т.нар. пациентски групи в социалните мрежи, в които хората търсят 

подкрепа и помощ по между си. Някои групи дори за затворени и 

„капсулирани“ сами в себе си, но това е избор на членовете им – избор, 

който трябва да бъде уважаван. 

Ще се радвам ако някой си направи труда и ми пише във ФБ, какви 

метафори използва, за да обясни своето хронично заболяване, както и да 

определи добрите или лошите дни в живта си с него. 
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