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Думата „хроничен“ рядко се използва, за да опише нещо положително. 

Чували ли сте някога за хронична радост или хронична красота? Не. Но 

светът е пълен с хронична депресия, умора и болка. Хроничната болка 

може да бъде травмираща, особено ако преди да я изпитате, сте били 

млади, активни и независими. Моята собствена болка разруши живота 

ми. Винаги ми се е искало да има наръчник за живот с хронична болка, 

затова направих кратък наръчник за ориентация за тези, които 

преминават през първите, най-трудни етапи. Пътят към приемането 

може да е дълъг, но е полезно да знаете как другите са оцелели. 

 

1. Болката е тук, за да остане. 

Знам, че сте си мислели, че това ще е временно и че животът ви ще се 

нормализира. Знам, че хората ви казват, че болката ще изчезне. Опитвате 

се да поддържате „предишния“ си начин на живот, но това не се 

получава. Мислите си, че болката е идвала и изчезвала в миналото, така 

че може да изчезне отново. 

Съжалявам, че трябва да ви го кажа, но болката вероятно е тук, за да 

остане. Мисля, че до този момент сте осъзнали, че болката ще бъде част 

от живота ви за много дълго време, и това е нормално, защото само 

когато сте приели това, можете да направите корекции и да продължите 

напред. Трябва да се отнасяте към болката като към новородено дете. 

Животът никога няма да бъде същият и е подвеждащо да очаквате да 

бъде такъв. Графикът ви за сън ще се промени, а може би дори и 

работното ви време. Може да се наложи да вземете отпуск, за да се 

погрижите за болката си, или да напуснете работата си. Ще правите 

много посещения при (много) лекари. Ще ви се наложи да носите със себе 

си неща, които сега са ви необходими, за да функционирате в свят, 



създаден за трудоспособни хора. Ортопедични възглавници за сядане, 

помощни средства за ходене, лекарства, топлинни компреси. Болката ви 

се нуждае от много внимание. Откажете се от отчаяната надежда, че един 

ден като по чудо ще се събудите без болка. Това винаги е приятна 

възможност, но нека не планираме живота си въз основа на нея. 

 

2. Слушайте тялото си. 

Когато тялото ви каже „не“, послушайте го. Ако имате силно обостряне, 

не е проблем да прекарате целия ден в почивка. Трябва да се движите с 

подходящо за моментното ви състояние темпо. Каквото и да правите, не 

насилвайте болката, защото това само влошава нещата. Почивайте си, 

дремнете, вземете горещ душ и се завийте. Открийте какво ви кара да се 

чувствате по-добре и го направете. Никой няма да умре, ако изчезнете от 

света за известно време, докато се почувствате отново (частично) добре. 

Избирайте къде да инвестирате ограничената си енергия. Ако ще 

избухвате, уверете се, че си заслужава. За някои неща си струва да се 

разпалвате. 

 

3. Бъдете честни по отношение на болката си. 

Когато някой ви попита как се справяте, не е проблем да му кажете 

истината. Да, все още ме боли. Не, не е по-добре. Да, опитах това. Не, не 

помогна. Не, не искам да опитвам това. Знам, че познавате някой, който 

го е опитал и сега е по-добре. Но не, не искам да го правя. Благодаря ви, 

че попитахте за мен, нека поговорим за нещо друго. Как се чувстваш? 

(Това обикновено е най-добрият дефлектор, когато ви е писнало да 

говорите за болката си). Не е нужно да лъжете за болката си. Хората се 

чувстват зле и искат да чуят, че сте по-добре, но не е нужно да се 

преструвате, че сте по-добре, за да се почувстват добре. Все още 

изпитвате болка; имате пълното право да го кажете. Ако излъжете, може 

и да прекратите досадния разговор, но хората ще очакват от вас неща, 

които все още не можете да направите, и ще се разстроят, ако не 

направите това, което искат, защото смятат, че сте „мързеливи“. Затова 

просто бъдете честни. Ако някой ви попита: „Как е болката ти сега?“ и ви 



е омръзнало да повтаряте един и същ отговор, можете просто да кажете 

„Справям се по-добре“. 

 

4. Намерете подкрепа. 

Повечето хора, които познавате отпреди болките, няма да знаят какво е 

да живееш с постоянната си болка. Те ще ви дават всякакви 

добронамерени съвети, които са абсолютно безсмислени. 

„Просто се разсейвай“. 

„Опитвала ли си да правиш упражнения?“ 

„Трябва да забравиш за болката си“. 

Не се ядосвайте, те не са виновни за това. Те не разбират и няма да 

разберат, поради което е важно да намерите някой, който разбира. 

Намерете терапевт, който е лекувал пациенти с хронична болка. 

Свържете се със стари и нови приятели, които живеят с болезнени 

състояния. Присъединете се към онлайн групи за подкрепа. Разкрийте си 

сърцето. Там има цял свят от хора, които изпитват болка, подобна на 

вашата, и са изправени пред същите предизвикателства. Може би не е 

разумно да питате за медицински съвет онлайн, но приятелите, които 

изпитват болка, могат да дадат ценни съвети за справяне и алтернативни 

лечения. Освен това съм установила, че те са по-разбиращи и социално 

подкрепящи от много лекари, които съм посещавала. 

 

5. Игнорирайте срама. 

Ако лекарят ви предпише лекарство и то облекчи болката ви (макар и 

малко), вземете го. Не се чувствайте виновни, че приемате лекарствата си. 

Винаги можете да обсъдите с лекаря си естествени алтернативи или 

добавки, но не се лишавайте от терапевтичната полза на лекарството 

поради срам. Не сте виновни за това, че изпитвате болка. Не сте 

направили нищо, за да заслужите тази болка. Имате пълното право да 

опитате възможностите, предоставени от съвременната медицина, и да 

продължите да ги приемате толкова дълго, колкото са предписани. Не 

обръщайте внимание на хората, които се срамуват от хапчетата. Те не са 

тези, които се мятат по цяла нощ, опитвайки се да заспят, преди да се 



задейства сутрешната аларма. Те са твърде заети да съдят, да правят йога 

или да пълнят безболезнените си тела с комбуча. 

 

6. Приемете любовта. 

Трудно е, но ще има неща, които вече не можете да правите, и ще имате 

нужда от помощ. Ще има и неща, които все още можете да правите, но 

тъй като те влошават болката ви, често е по-добре да позволите на други 

да ги правят. Някои неща могат да бъдат извършени от наета помощ; в 

други случаи ще ви помогнат членове на семейството и приятели. 

Нормално е да приемете помощта и да оцените любовта. Също така е 

нормално да се чувствате виновни, докато приемате помощ или любов, 

защото много от нас с хронична болка са свикнали да дават, а не да 

получават. Ще ви е необходимо време, за да се разтоварите. 

 

7. Носталгията е приятна, но не се занимавайте с 

нея 

През първата година на болките си винаги си спомнях за един и същи 

момент от предишната година, когато бях добре: 

„Миналата година по това време можех да правя тази дейност без 

болка“. 

„Миналата година по това време бях безгрижен, щастлив, без болка“. 

Но, разбира се, това не е съвсем вярно. Защото по това време на миналата 

година имах други притеснения, които замъгляваха съзнанието ми. Имах 

емоционални болки. Носталгията по здравето ни заслепява за това и е 

лесно да попаднем в капана да идолизираме живота си преди болките. 

Вместо да се вглъбявате в сегашното си състояние и да скърбите за 

миналото, бихте могли да размишлявате за изминалите си здрави години 

с благодарност: 

„Миналата година по това време пътувах до този град; много се 

радвам, че успях да го направя, преди да започнат болките“. 

„Седях по време на 13-часов полет - нещо, което не мисля, че някога ще 

мога да направя отново“. 

„Миналата година по това време бях доброволец за добра кауза. 

Помагах на хората, когато можех“. 



Може би с времето сравненията ще бъдат положителни, дори и болката 

да не се промени: 

„Миналата година по това време не знаех какво не е наред с мен, а сега 

имам ясна диагноза“. 

„Миналата година по това време ми поставиха лекарство с ужасни 

странични ефекти, но трябваше да го опитам, за да разбера, че не 

действа“. 

„Миналата година по това време бях супер затрупан с неща за 

вършене, а сега имам много повече свободно време, за да мисля накъде 

да върви животът ми“. 

„Миналата година по това време смятах, че стойността ми се 

основава на моята продуктивност, а сега ми харесва да сгъвам пране. 

Осъзнавам, че съм достатъчна“. 

 

8. Намерете си ново хоби. 

Способностите се променят в зависимост от болката, както и хобитата. 

Ако вече не можете да играете тенис, намерете виртуален заместител. Ако 

сте обичали да рисувате, изтеглете приложение за скициране. Ако сте 

обичали да пишете, намерете програма за преобразуване на реч в текст, 

която да ви помага. Ако имате проблеми със седенето, намерете забавна 

дейност, която можете да извършвате в изправено положение. Ако не 

можете да стоите, инвестирайте в супер удобен стол или диван. Гледайте 

стари филми. Печете, редете пъзели, играйте с деца. Вземете си Kindle, за 

да не се налага да си чупите врата, за да прочетете завладяващата книга. 

Но също така, не се притискайте да се преструвате, че се наслаждавате, 

когато ви връхлети болка. Също така е нормално да се свиете на леглото 

си и да не правите нищо, докато чакате болката да премине. 

 

9. Продължавайте да опитвате. 

Никога не се отказвайте от опитите да намалите болката. Ако сте готови 

за това, от време на време опитвайте нови методи на лечение. 

Акупунктура. Тай Чи. Сухи игли (оуч). Купиране (да!). Масаж. CBT. 

Осъзнатост. Арт терапия. Музикотерапия. Терапия на дребно. Разтягане. 

Наблюдение на звездите. Козе мляко, напоено с куркума. И когато 



повечето от тях не помогнат, не губете надежда. Вземете си почивка, а 

след това опитайте отново. Достатъчно е, че все още се опитвате. 

Вярвайте, че един ден ще откриете нещо, което работи. Дори и никога да 

не го направите. Приемете болката, но не се предавайте пред нея. 

Прелъстете я. Оценете болката си заради уроците, които може да ви даде. 

Мразете я за това, че ви е откраднала живота. Прегърнете нейната 

непредсказуемост. Най-важното правило е, че за болката няма правила. 

Приемете уязвимостта си. Тялото ви може да е счупено, но никога не 

може да се излекува. Доверете се на способността му да ви води към 

живота, който е най-добър за вас. Доверете се, че не винаги трябва да 

контролирате ситуацията, че енергиите се променят независимо от 

вашите молитви. Надеждата е колебание, което се изразява в това да 

гледаш нагоре и да чакаш звездите да се подредят. 

Източник: Almazeedi, H. (2019) What to Know in the Early Stages of 

Living With Chronic Pain. https://themighty.com/topic/chronic-pain/what-

to-know-start-of-chronic-pain/ 

Превод от английски език: 

проф. дсн Божидар Ивков 

https://themighty.com/topic/chronic-pain/what-to-know-start-of-chronic-pain/
https://themighty.com/topic/chronic-pain/what-to-know-start-of-chronic-pain/

