
жаха се с общоприетите програми и химически препарати – кор-
тикостероиди, които влияят върху симптомите, но за известно 
време, а и имат множество странични ефекти. Перспективата да 
съм дебела, космата и трудноподвижна не беше за мен.

След ден решението беше ясно формулирано – ще се лекувам сама, 
т. е. ще слушам интуицията и тялото си. Ще инвестирам в себе 
си, за да се чувствам добре, а не в благосъстоянието на лекари 
и здравна система, в която не вярвам. Споделям решението си с 
доц. Петрова. Подкрепя ме. Само иска да се виждаме от време на 
време, да правим контролни изследвания. 

С помощта на индийския аюрведа масажист пращаме всичките ми 
изследвания и епикризи в Индия, в аюрведична клиника. Десет дена 
по-късно вече имам мнение и предложение от индийските лекари в 
коя клиника да отида за лечение и буквално месец след поставяне-
то на диагнозата съм там. Методите на тяхната диагностика 
я потвърждават. Оставям се в ръцете на аюрведата. Засега ще 
кажа само, че е нещо уникално, трудно смилаемо за европейското 
ни стресирано тяло в чистия си вид, и мощно като ефект. Но за 
нея - след като се върна от четвъртото си ходене там, което пла-
нирам за тази пролет. 

ЗЕЛЕНИЯТ КАТАЛИЗАТОР 
и новата система, която открих в тялото си - 
ОЗДРАВИТЕЛНАТА
Сега искам да ви споделя за друго, което дойде в пощата ми бук-
вално на следващия ден след диагнозата. Беше писмо от д-р Диана 
Стоянова, детски хирург в “Пирогов” (http://www.medicinabg.com/
mc/dstoyanova/klamat.pdf). Тя разказваше своята история и как мал-
ко, чудно водорасло променило не само нейния, но и живота на нейни 
приятели и пациенти. При мен решенията, както може би вече сте 
разбрали, идват бързо и спонтанно. Прочетох цялото доста под-
робно писмо, в което бяха описани различни случаи, включително 
и такива с МС. Накрая беше телефонът й. Чухме се, на следващия 
ден държах в ръцете си огромен буркан, пълен с малките синьо-зе-
лени капсулки, и разговарях с лекарката за това как трябва да го 
приемам и да дозирам приема и как да се наблюдавам. Заминах за 
Индия с водораслите и водех с Диана редовна кореспонденция по 
мейл. Водораслите ми дадоха сили - и за преодоляване на шока, и за 
уморителното пътуване до клиниката, и за справянето с тежкия 
следмусонен климат в Индия по това време. 
Пия ги почти 2 години. Два пъти спирах. Първият - защото мислех, 
че няма да е лошо да си почина няколко месеца. А вторият просто 
ми свършиха. И в двата случая усетих липсата им. Тези малки кап-
сули станаха част от живота ми, от дневното ми меню. Пия ги 
всеки ден, в доза, добра за мен. 

КАК ДЕйсТВАТ? През първите дни на приема започва период на 
детоксикация. Важно е да сте информирани за него, за да не се 
откажете още преди да осъзнаете огромната им сила на влия-
ние върху организма. Този период е различен при всеки. Зависи от 
обмяната на човека, възрастта, теглото, заболяванията, които 
има. При мен беше около седмица, при децата ми не забелязах да се 
проявява. Очакваната енергичност в началото е заменена от от-
пуснатост, сънливост, болки в проблемни места по тялото... Това 
не бива да ви притеснява. Всичко отшумява и не след дълго ще  
осъзнаете какъв късметлия сте, че сте се докоснали до тази хра-
на. Редовният им прием ви дава всички необходими вещества, от 
които се нуждае тялото ви, и най-важното: водораслите от езе-
рото Кламат не са имуностимулатор, те са ИМУНОМОДУЛАТОР. 
Иначе казано, водораслото не просто стимулира имунната систе-
ма, а регулира функциите й в зависимост от възникналите откло-
нения. Това беше много важно за мен, защото освен МС-а, който 
засега се смята за автоимунно заболяване, аз имах цял букет от 
автоимунни проблеми. И ако това вещество беше имуностимули-
ращо, то по най-простичката логика не би ми се отразило добре. 
Имунната ми система работеше срещу собствените ми тъкани 
и клетки. Унищожавах се сама и отвътре. И всъщност проумя-
ването на това беше и в основата на решенията, които взимах. 
Кламатското вълшебство помага да се преодолее подобно откло-

нение и производството на антитела срещу собствените тъкани 
спира. Доказват го изследванията. Антителата намаляват. 
Последните ми изследвания показват и много добри нива на хемо-
глобина и желязото. Само ще ви кажа, че анемията винаги е била 
мой спътник и никога не съм се повлиявала добре от химичните 
желязосъдържащи препарати. Казвала съм го многократно на ле-
карите, но те просто си изписват продуктите и продължават „на-
пред“. А „необяснимите“ хипертонични кризи? Сега като се замис-
ля, не си спомням кога беше последната. И даже не знам къде ми е и 
портативният апарат за измерване на налягането, който по едно 
време беше денонощно с мен. А колкото до множествената скле-
роза – изтръпванията на крайниците почти изчезнаха (само ще ви 
кажа, че преди бяха всекидневие), двойното и замъглено виждане 
не ми се е случвало отдавна. Умората, която на моменти беше 
такава, че нямах сили да стана с часове от леглото, вече я няма. 
Дори имам повече енергия, откогато и да било, и смело бих могла 
да кажа, че се чувствам по-здрава, отколкото преди да разбера 
колко съм болна. 
Децата ми, както вече ви казах, също пият водораслите и тази 
зима не са боледували. Баща ми, който е диабетик, приема водо-
расли от 3 месеца и резултатите при него също са много добри. 
А ето я и черешката на тортата - най-невероятното за водорас-
лото е, че действа на ниво стволови клетки. Тук само ще ви кажа, 
че човекът, който доказва всички действия, лицензира ги и застава 
зад всички научни изследвания на кламатското водорасло, е амери-
канският учен Кристиян Дапо. Ръководител е на научен екип и от 
1995 г. провежда сериозни научни изследвания за ефектите на во-
дораслото. А през 2004 г. обяви революционното откритие на екипа 
си: КЛАмАТсКОТО ВОДОРАсЛО сТИмуЛИРА пО съВсЕм ЕсТЕсТ-
ВЕН пъТ ОТДЕЛЯНЕТО НА ЗРЕЛИ сТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ КОсТНИЯ 
мОЗъК И гИ НАсОчВА Към уВРЕДЕНИТЕ ТъКАНИ, КъДЕТО ТЕ сЕ 
пРЕВРъщАТ В КЛЕТКИ НА съОТВЕТНАТА ТъКАН. Няма да навлизам 
повече в тази тема. Тя е толкова сериозна и респектираща, че не 
искам изобщо да се мъча да разсъждавам по този въпрос. Това, ко-
ето учените доказват, е толкова силно и въздействащо, че трябва 
да си уникално глупав човек, за да махнеш просто ей така с ръка и 
да пропуснеш това да мине покрай ушите ти, без да се замислиш. 

Трябва време и желание да си помогнеш сам, за да разбереш, че оз-
дравителните процеси са заложени в нашия организъм. Той е уни-
кална динамична система, която разполага с възможности да се 
възстановява и самолекува. Кламатското водорасло е само един 
вид катализатор на тези процеси, храната, от която се нуждае 
нашето тяло, за да функционира най-добре! И това е единстве-
ният в момента биопродукт в света, за който вече е доказано, че 
стимулира процесите на регенерация по естествен път без стра-
нични ефекти. Ефектът при различните хора е различен, защото 
всеки притежава различен потенциал за възстановяване, има раз-
личен начин на живот, хранене и различна готовност за взимане на 
решения и поемане на отговорност за самия себе си. 

Добрите резултати от добрите решения те правят добър. Ста-
ваш и по-уверен. Имаш самочувствие на човек, който контролира 
живота си. Мисля, че това е достатъчно, за да си здрав и щаст-
лив.  E

Преди 7 години ви разказах за преживяванията ми в центъра на д-р 
Емилова. И как нейната програма ми помогна да преодолея здраво-
словните проблеми след раждането на втората ми дъщеря. Тога-
вашният ми дневник продължава да провокира много хора, изгубили 
доверие в класическата медицина и търсещи решение с помощта 
на алтернативни методи. Все още получавам писма и въпроси на 
електронната си поща. А моята история има развитие, затова 
пиша отново. 

Четири години след гладолечението се чувствах добре, без всякак-
ви лекарства. Но през 2007-а ужасните инцидентни кризи с много 
високи стойности на кръвното се върнаха. В търсене на причина-
та срещнах много специалисти, предлагащи решения, без да мо-
гат да я локализират. В известна частна софийска болница само 
за 4 дни ми изписаха 3 различни медикамента за високо кръвно, все-
ки за по около 60 лв. Много рецепти отидоха в кофата за боклук. И 
Тома неверни, т. е. аз, реши, че няма да пие лекарства, докато не се 
убеди, че има нужда от тях и че помагат. Тогава намерих невролог. 
Доц. Петрова - моят д-р Хаус – мислеща, търсеща и разбираща. 
Направи всичко, от което имах нужда, и можех да й задавам неу-
добните си въпроси, породени от огромните ми лекарски разоча-
рования. А когато споделих, че се поддържам в добро състояние с 
вегетарианство, гладуване поне веднъж годишно и ежеседмични 
аюрведа масажи (на които даже искам да я заведа), за разлика от 
много други нейни колеги тя не ми показа вратата с репликата: 
„Отивай си при Емилова!“ Напротив – проявяваше интерес към 
всичките ми преживявания. И започнахме множество изследвания, 
резултатите от които тя подреждаше в някакво сложно медицин-
ско уравнение, задаващо все повече неизвестни.
И така стигнах до 

ЕДИН ЯДРЕНО-мАгНИТЕН РЕЗОНАНс И пРОВАЛЕНОТО мИ ХОДЕНЕ 
НА КОНЦЕРТА НА KISS...
Денят е 16 май 2008 г., петък. Облечена като за рок концерт, с би-
лети в джоба отивам в Окръжна болница за последното изследване 
- ядрено-магнитен резонанс на главата. Лягам в странната маши-
на. Продължава повече, отколкото ми се иска. Шумът е ужасен. За 
първи път разбирам какво е клаустрофобия. Час по-късно в каби-
нета на доктора държа листа, на който най-отдолу с дебели букви 
има доста дълга диагноза, която обобщено звучи: „наличие на МС.“ 
Чета, буквите подскачат, излизат напред, връщат се назад. МС!?! 
Какво беше това? Започвам да мисля. О, да! Сетих се. Точно бавно 
произнасях тихо на глас М Н О Ж Е С Т В Е Н А  С К Л Е Р О З А!!! И док-
торът влезе. Погледна ме и каза: „Явно вече си разбрала!“ Оттам 
нататък почти не помня. Само едно изречение остана в главата 
ми на излизане: „Имам няколко пациенти с МС, които всяка година 
ходят в Индия, не знам какво правят там, но се чувстват добре.... 
чувстват се добре... чувстват се добре...“ 
Навън се чувствам все едно нещо ме е треснало по главата, но и 
като пред отворена към решението врата. Всичко е като на филм. 
Отивам при доц. Петрова. Тя ми разказва повече за болестта.  
Описва ми методите за лечение, по-точно за поддържане на добро 
състояние. Последното, което ми казва, е: „Ти решаваш! Може да 
избереш и други методи на лечение. Болестта не е изследвана дос-
татъчно. При всеки пациент се развива уникално.“ 
Отново съм навън. Стоя и си казвам: „Да, аз решавам.“ 
Като начало реших да не ходя на концерта на KISS, макар че го ча-
ках от дълго време и бях щастлива, че ще ми се случи. 
Шокът трая няколко часа. След това се прибрах и за още няколко 
изчетох купища информации в интернет - за да мога да взимам ре-
шения. Сетих се и за няколко мои познати с тази диагноза. Поддър-
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жаха се с общоприетите програми и химически препарати – кор-
тикостероиди, които влияят върху симптомите, но за известно 
време, а и имат множество странични ефекти. Перспективата да 
съм дебела, космата и трудноподвижна не беше за мен.

След ден решението беше ясно формулирано – ще се лекувам сама, 
т. е. ще слушам интуицията и тялото си. Ще инвестирам в себе 
си, за да се чувствам добре, а не в благосъстоянието на лекари 
и здравна система, в която не вярвам. Споделям решението си с 
доц. Петрова. Подкрепя ме. Само иска да се виждаме от време на 
време, да правим контролни изследвания. 

С помощта на индийския аюрведа масажист пращаме всичките ми 
изследвания и епикризи в Индия, в аюрведична клиника. Десет дена 
по-късно вече имам мнение и предложение от индийските лекари в 
коя клиника да отида за лечение и буквално месец след поставяне-
то на диагнозата съм там. Методите на тяхната диагностика 
я потвърждават. Оставям се в ръцете на аюрведата. Засега ще 
кажа само, че е нещо уникално, трудно смилаемо за европейското 
ни стресирано тяло в чистия си вид, и мощно като ефект. Но за 
нея - след като се върна от четвъртото си ходене там, което пла-
нирам за тази пролет. 

ЗЕЛЕНИЯТ КАТАЛИЗАТОР 
и новата система, която открих в тялото си - 
ОЗДРАВИТЕЛНАТА
Сега искам да ви споделя за друго, което дойде в пощата ми бук-
вално на следващия ден след диагнозата. Беше писмо от д-р Диана 
Стоянова, детски хирург в “Пирогов” (http://www.medicinabg.com/
mc/dstoyanova/klamat.pdf). Тя разказваше своята история и как мал-
ко, чудно водорасло променило не само нейния, но и живота на нейни 
приятели и пациенти. При мен решенията, както може би вече сте 
разбрали, идват бързо и спонтанно. Прочетох цялото доста под-
робно писмо, в което бяха описани различни случаи, включително 
и такива с МС. Накрая беше телефонът й. Чухме се, на следващия 
ден държах в ръцете си огромен буркан, пълен с малките синьо-зе-
лени капсулки, и разговарях с лекарката за това как трябва да го 
приемам и да дозирам приема и как да се наблюдавам. Заминах за 
Индия с водораслите и водех с Диана редовна кореспонденция по 
мейл. Водораслите ми дадоха сили - и за преодоляване на шока, и за 
уморителното пътуване до клиниката, и за справянето с тежкия 
следмусонен климат в Индия по това време. 
Пия ги почти 2 години. Два пъти спирах. Първият - защото мислех, 
че няма да е лошо да си почина няколко месеца. А вторият просто 
ми свършиха. И в двата случая усетих липсата им. Тези малки кап-
сули станаха част от живота ми, от дневното ми меню. Пия ги 
всеки ден, в доза, добра за мен. 

КАК ДЕйсТВАТ? През първите дни на приема започва период на 
детоксикация. Важно е да сте информирани за него, за да не се 
откажете още преди да осъзнаете огромната им сила на влия-
ние върху организма. Този период е различен при всеки. Зависи от 
обмяната на човека, възрастта, теглото, заболяванията, които 
има. При мен беше около седмица, при децата ми не забелязах да се 
проявява. Очакваната енергичност в началото е заменена от от-
пуснатост, сънливост, болки в проблемни места по тялото... Това 
не бива да ви притеснява. Всичко отшумява и не след дълго ще  
осъзнаете какъв късметлия сте, че сте се докоснали до тази хра-
на. Редовният им прием ви дава всички необходими вещества, от 
които се нуждае тялото ви, и най-важното: водораслите от езе-
рото Кламат не са имуностимулатор, те са ИМУНОМОДУЛАТОР. 
Иначе казано, водораслото не просто стимулира имунната систе-
ма, а регулира функциите й в зависимост от възникналите откло-
нения. Това беше много важно за мен, защото освен МС-а, който 
засега се смята за автоимунно заболяване, аз имах цял букет от 
автоимунни проблеми. И ако това вещество беше имуностимули-
ращо, то по най-простичката логика не би ми се отразило добре. 
Имунната ми система работеше срещу собствените ми тъкани 
и клетки. Унищожавах се сама и отвътре. И всъщност проумя-
ването на това беше и в основата на решенията, които взимах. 
Кламатското вълшебство помага да се преодолее подобно откло-

нение и производството на антитела срещу собствените тъкани 
спира. Доказват го изследванията. Антителата намаляват. 
Последните ми изследвания показват и много добри нива на хемо-
глобина и желязото. Само ще ви кажа, че анемията винаги е била 
мой спътник и никога не съм се повлиявала добре от химичните 
желязосъдържащи препарати. Казвала съм го многократно на ле-
карите, но те просто си изписват продуктите и продължават „на-
пред“. А „необяснимите“ хипертонични кризи? Сега като се замис-
ля, не си спомням кога беше последната. И даже не знам къде ми е и 
портативният апарат за измерване на налягането, който по едно 
време беше денонощно с мен. А колкото до множествената скле-
роза – изтръпванията на крайниците почти изчезнаха (само ще ви 
кажа, че преди бяха всекидневие), двойното и замъглено виждане 
не ми се е случвало отдавна. Умората, която на моменти беше 
такава, че нямах сили да стана с часове от леглото, вече я няма. 
Дори имам повече енергия, откогато и да било, и смело бих могла 
да кажа, че се чувствам по-здрава, отколкото преди да разбера 
колко съм болна. 
Децата ми, както вече ви казах, също пият водораслите и тази 
зима не са боледували. Баща ми, който е диабетик, приема водо-
расли от 3 месеца и резултатите при него също са много добри. 
А ето я и черешката на тортата - най-невероятното за водорас-
лото е, че действа на ниво стволови клетки. Тук само ще ви кажа, 
че човекът, който доказва всички действия, лицензира ги и застава 
зад всички научни изследвания на кламатското водорасло, е амери-
канският учен Кристиян Дапо. Ръководител е на научен екип и от 
1995 г. провежда сериозни научни изследвания за ефектите на во-
дораслото. А през 2004 г. обяви революционното откритие на екипа 
си: КЛАмАТсКОТО ВОДОРАсЛО сТИмуЛИРА пО съВсЕм ЕсТЕсТ-
ВЕН пъТ ОТДЕЛЯНЕТО НА ЗРЕЛИ сТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ КОсТНИЯ 
мОЗъК И гИ НАсОчВА Към уВРЕДЕНИТЕ ТъКАНИ, КъДЕТО ТЕ сЕ 
пРЕВРъщАТ В КЛЕТКИ НА съОТВЕТНАТА ТъКАН. Няма да навлизам 
повече в тази тема. Тя е толкова сериозна и респектираща, че не 
искам изобщо да се мъча да разсъждавам по този въпрос. Това, ко-
ето учените доказват, е толкова силно и въздействащо, че трябва 
да си уникално глупав човек, за да махнеш просто ей така с ръка и 
да пропуснеш това да мине покрай ушите ти, без да се замислиш. 

Трябва време и желание да си помогнеш сам, за да разбереш, че оз-
дравителните процеси са заложени в нашия организъм. Той е уни-
кална динамична система, която разполага с възможности да се 
възстановява и самолекува. Кламатското водорасло е само един 
вид катализатор на тези процеси, храната, от която се нуждае 
нашето тяло, за да функционира най-добре! И това е единстве-
ният в момента биопродукт в света, за който вече е доказано, че 
стимулира процесите на регенерация по естествен път без стра-
нични ефекти. Ефектът при различните хора е различен, защото 
всеки притежава различен потенциал за възстановяване, има раз-
личен начин на живот, хранене и различна готовност за взимане на 
решения и поемане на отговорност за самия себе си. 

Добрите резултати от добрите решения те правят добър. Ста-
ваш и по-уверен. Имаш самочувствие на човек, който контролира 
живота си. Мисля, че това е достатъчно, за да си здрав и щаст-
лив.  E

Преди 7 години ви разказах за преживяванията ми в центъра на д-р 
Емилова. И как нейната програма ми помогна да преодолея здраво-
словните проблеми след раждането на втората ми дъщеря. Тога-
вашният ми дневник продължава да провокира много хора, изгубили 
доверие в класическата медицина и търсещи решение с помощта 
на алтернативни методи. Все още получавам писма и въпроси на 
електронната си поща. А моята история има развитие, затова 
пиша отново. 

Четири години след гладолечението се чувствах добре, без всякак-
ви лекарства. Но през 2007-а ужасните инцидентни кризи с много 
високи стойности на кръвното се върнаха. В търсене на причина-
та срещнах много специалисти, предлагащи решения, без да мо-
гат да я локализират. В известна частна софийска болница само 
за 4 дни ми изписаха 3 различни медикамента за високо кръвно, все-
ки за по около 60 лв. Много рецепти отидоха в кофата за боклук. И 
Тома неверни, т. е. аз, реши, че няма да пие лекарства, докато не се 
убеди, че има нужда от тях и че помагат. Тогава намерих невролог. 
Доц. Петрова - моят д-р Хаус – мислеща, търсеща и разбираща. 
Направи всичко, от което имах нужда, и можех да й задавам неу-
добните си въпроси, породени от огромните ми лекарски разоча-
рования. А когато споделих, че се поддържам в добро състояние с 
вегетарианство, гладуване поне веднъж годишно и ежеседмични 
аюрведа масажи (на които даже искам да я заведа), за разлика от 
много други нейни колеги тя не ми показа вратата с репликата: 
„Отивай си при Емилова!“ Напротив – проявяваше интерес към 
всичките ми преживявания. И започнахме множество изследвания, 
резултатите от които тя подреждаше в някакво сложно медицин-
ско уравнение, задаващо все повече неизвестни.
И така стигнах до 

ЕДИН ЯДРЕНО-мАгНИТЕН РЕЗОНАНс И пРОВАЛЕНОТО мИ ХОДЕНЕ 
НА КОНЦЕРТА НА KISS...
Денят е 16 май 2008 г., петък. Облечена като за рок концерт, с би-
лети в джоба отивам в Окръжна болница за последното изследване 
- ядрено-магнитен резонанс на главата. Лягам в странната маши-
на. Продължава повече, отколкото ми се иска. Шумът е ужасен. За 
първи път разбирам какво е клаустрофобия. Час по-късно в каби-
нета на доктора държа листа, на който най-отдолу с дебели букви 
има доста дълга диагноза, която обобщено звучи: „наличие на МС.“ 
Чета, буквите подскачат, излизат напред, връщат се назад. МС!?! 
Какво беше това? Започвам да мисля. О, да! Сетих се. Точно бавно 
произнасях тихо на глас М Н О Ж Е С Т В Е Н А  С К Л Е Р О З А!!! И док-
торът влезе. Погледна ме и каза: „Явно вече си разбрала!“ Оттам 
нататък почти не помня. Само едно изречение остана в главата 
ми на излизане: „Имам няколко пациенти с МС, които всяка година 
ходят в Индия, не знам какво правят там, но се чувстват добре.... 
чувстват се добре... чувстват се добре...“ 
Навън се чувствам все едно нещо ме е треснало по главата, но и 
като пред отворена към решението врата. Всичко е като на филм. 
Отивам при доц. Петрова. Тя ми разказва повече за болестта.  
Описва ми методите за лечение, по-точно за поддържане на добро 
състояние. Последното, което ми казва, е: „Ти решаваш! Може да 
избереш и други методи на лечение. Болестта не е изследвана дос-
татъчно. При всеки пациент се развива уникално.“ 
Отново съм навън. Стоя и си казвам: „Да, аз решавам.“ 
Като начало реших да не ходя на концерта на KISS, макар че го ча-
ках от дълго време и бях щастлива, че ще ми се случи. 
Шокът трая няколко часа. След това се прибрах и за още няколко 
изчетох купища информации в интернет - за да мога да взимам ре-
шения. Сетих се и за няколко мои познати с тази диагноза. Поддър-

практикум

Кое е общото между провален Концерт на KISS, 
зелени водорасли и аюрведа? на пръв поглед 

нищо. за мен обаче обобщава решения, взети за 24 
часа и променили живота ми.

Зеленото оръжие 
от езерото кламат

текст биляна хинова
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