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Силата на водата

Обичам да казвам, че няма локални заболявания и болести на 
органите. Болен е целия организъм. Когато ме попитат, защо имат 
косопад, целулит, диабет, астма... отговарям, че това са следствия и 
ще е глупаво да се лекува следствието, а не причината. Не знам 
дали ти се е случвало да чувстваш несигурност в нещо, което 
правиш и да си задаваш въпроси от типа: „Дали това наистина е 
правилно?“, на мен лично много пъти. И винаги се е случвало 
нещо, което да ми го докаже. Когато си задавах въпросите дали не 
се втелясвам и вманиачавам в силата на водата, в твърденията си, 
че ние сме това, което ядем, мислим и  говорим, че може наистина 
дадения орган да има проблем, то винаги се случваше нещо, което 
да ме убеди в това. Едно от тези неща е труда на А. Залманов, който 
ми попадна съвсем случайно. Той дава същото обяснение още през  
1958г, както и много други след него. Забавното беше, че ми 
попадна в ръцете много наскоро. 

„Както мислим, така и живеем.“ 

И така днес ще те заведа на едно пътешествие, ще бъде дълго, но 
ще ти покаже различните аспекти , значение и функции на водата в 
тялото ти, като едно свързано цяло. И съм сигурна, че ако се 
интересуваш от здравето си ще го прочетеш до края! А ако не, то 
или не е дошло времето за това, защото няма да го разбереш, или 
нямаш нужда (и тук Егото, често казва: „Нямам нужда!“... А дали?) 

Но да се фокусираме на водата. Тя е един от най-важните 
енергоносители в нашето тяло. Вторият след кислорода. Не- 
случайно първите две неща, които правя с моите клиенти, са да се 
научим как да дишаме правилно и да разберем колко вода трябва да 
се пие. 

Много често недоумявам как всички говорят за замърсяването на 
екологията и как трябва да се грижим за планетата, а никой не 
говори за ендоекологията – или състоянието на нашия вътрешен 



Къде е пърпопричината за заболяванията, която води до сриване на 
системите в организма без значение от характера му? Лекарите 
лекуват следствието, а не причината и то се появява отново и 
отново. Започва косопад – взимаме витамини. Имаме цистит – 
пием хапчета против възпаление. Диабет – бум инсолин. 
Двигателни проблеми – стоп на движението. Дерматит, кожни 
проблеми – тонове мазила. Алергия – противоалерични хапчета. 
А защо ги имаме? Всички взимат добавки, таблетки сякаш е 
модерно. На пейките слушаме кой има повече заболявания, сякаш 
се състезават кой е по по най. 

НО нека говорим в цифри. През 2008г. има изследване, което 
показва затлачването на организма. Нормата при деца до 5 г. е 2-3 
%, между 5 и 12 г. е 5-6%, а при възрастните е 8-12% . Това са 
отпадни продукти, с които черния дроб, бъбреците и лимфата 
могат да се справят. Това е нормата, в която тялото е здраво, има 
енергия и сме щастливи. Да, но реалността е друга. Резултатът от 
изследването показва: 20-25% токсикация при децата и 30-35% 
при възрастните. Тук ще ти дам и горната граница при 55% 
настъпва смърт. Напомня ли ти нещо? Какво се случва с 
планетата? Топенето на ледовете, земетресения, пожари, 
наводнения, побъркани животни, отпадни води... Колко много се 
говори за замърсяванията на океана и умирането на рибите в тях, 
вчера слушах по радиото как в един язовир покрай Варна е умряла 
огромно количество риба, защото отпадния канал на фекалиите се 
е спукал и е нямало кислород в езерото. Кислород! Водата е 
нашата кръв и лимфа, от водата е изградена нашата съединителна 
тъкан, за която ще си поговорим след малко, а кислорода е един от 
ресурсите в нея. Няма да задълбавам в това, но замисляш ли се как 
дишаш? Защото 99% от хората, които идват при мен, не дишат. 

свят. Нашата вътрешна среда, нашето тяло е една отделна 
екосистема, която повярвай ми е в много по-лошо състояние от 
проблемите на планетата към днешна дата и заболеваемостта го 
доказва. 



2. желеобразна – леща, стави, стъкловидно тяло на окото
3. влакнеста – мускулна тъкан

Влакнестатат тъкан прави нещо като голяма преработвателна 
станция, минаваща на канали през цялото тяло. Тя разнася 
нужното и събира излишния отпадък, като след това го доставя в 
най-големия преработвателен център – черния дроб. Тази 
структура заема над 80% от теглото на нашето тяло, а в мозъка е 
90%. 

Много ми харесва обяснението на Неумивакин. Той е практик, 
който дава простички обяснения. За него тялото е изградено от две 
съставки. Първата са органите, които имат конкретна функция, 
като сърце, стомах, черен дроб, мозък и т.н, а втория елемент са 
техните строми или така наречените съединителни тъкани. За да 
ти стане по-ясно ще дообясня. Съединителната тъкан е 
изградена основно от вода. Тя е три вида:

1. течна – кръв, лимфа, междутъканна, вътрекухинна, 
гръбначномозъчна течност

Странно е, че редовно ми задават въпроси за холестерола, дори и 
преди две съботи, когато готвехме с децата в кампанията на 
асоциацията „За храната“. Все още се учудвам колко много хора са 
спрели всички мазнини от страх, че ще имат холестерол. Той е 
неразделна част от нашето тяло и ако не го приемаме външно с 
храна, тялото само ще си го произведе. Когато кръвта ни е много 
гъста, когато сме дехидратирани и клетките са в киселинна среда, 
кръвта, движейки се на тласъци, причинява пукнатини в 
кръвоносните съдове. Именно холестеролът отива и залепва като 
лепенки тези наранявания. В противен случай през тях попада 
течност  в тъканта и се причинява възпаление. При това състояние 
се образува много лош холестерол и добрият холестерол не може 
да смогне да го изчисти от тялото ни. Е. Чазов доказва, още през 
миналия век, че проблемът не е в холестеролът, а в начина на 
живот. Нито една клетка в тялото ни не може да живее без 
холестерол. Химоцистеинът е аминокиселина, която съдържа 



Малко е глупаво и детско, но е факт, че хората първо замърсяваме 

Признавам си понякога се ядосвах, как болните искат магическо 
хапче, как страдащите от целулит и наднормени килограми не 
искат да променят начина си на живот, а искат антицелулитни 
процедури, хапчета и какво ли не, но не да променят нещо. После 
осъзнах, че така сме свикнали през годините. Отиваме на лекар, 
дава ни се хапче и готово. Така болните  разчитат на лекаря и 
стават още по-лениви и мързеливи към собственото си здраве. 

Трябваха ми много години, за да разбера, че ние не сме само тяло, 
нито само духовна част, а сме едно цяло. Тялото показва 
състоянието на душата, а душата отразява състоянието на 
тялото.  Гледала ли си Атлантида? Бях много малка и ни подариха 
книгата за изгубената империя.  В нея имаше един течен кристал, 
пазещ духа на предците им и така той ги защитаваше, а  те живееха 
без болести до 5 000 години. Следвайки трудовете на Неумивакин 
бях поразена от едно изречение: „Живият организъм е един вид 
течен кристал“.  Ние сме 75% вода, а тя има памет! Тя носи 
информация, която ни кодира какво да се случва с нас. Помниш ли 
Матрицата и как Нео и Тринити влизаха в Матрицата и учеха 
каквото си поискат за няколко минути? На водата и трябват 15 до 
20 минути, за да те кодира и да ти предаде информация. За 
толкова тялото я превръща в структурирана вода. 

Обръщала ли си внимание като пиеш вода дали ти се надува 
корема, за колко време и кога усещаш заситена жаждата си? Аз 
обърнах внимание на това и видях разликата след като закупих 
Канген машина. Пиейки я сякаш водата отиваше директно 
„някъде“, но не и в коремът ми! Сякаш очите ми проглеждаха, а 
мозъка и мисълта ми се избистряше. Дори не можех да го проумея.

сяра. В организма тя се превръща чрез ферменти и витамини в 
незаменима аминокиселина – метионин, който е необходим за 
синтеза на колаген. Като тук е нужна и фолиева киселина, която 
всички свързват с периода на забременяване. 



водата на планетата си, а после мислим начини да я пречистваме... 
защото преди водата е била само такава. Само структурирана. 
Днес пречиствателните станции премахват високомолекулните 
примеси. Изчистване от най-опасните замърсявания, от 
нискомолекулни  замърсявания ,  не  с е  извършват  от 
пречиствателните станции и тук всеки сам трябва да се спасява 
поотделно. 

Мнозина се вманиачават да пият само минерална вода без да се 
интересуват тя какъв код им предава. Минералната вода носи кода 
и информацията от електромагнитните полета в земните пластове, 
през които е преминала. Но за това малко по-късно.

Но да се върнем на течния кристал. Това е паметта на водата. 
Различните водоеми имат различна памет. Някои имат форма на 
капки, други на снежинки, трети на кристали, висулки, зърна и 
още много други. За тях научих за пръв път от „Конференцията на 
водата“. Много пъти сме говори за това как различната музика 
преструкторира водата, дума, написана на бутилката, променя 
нейната вибрация и код, дума на любов или обратното скандал... 
променят кода и променят нас. Като бяхме на Бали, кумата ни си 
закупи пееща купа. Бях забравила за тяхната сила. Когато прави 
кръгове по нейния ръб, тя издава вибрационен звук, който кодира 
водата. Който кодира нас! Затова и действа пречистващо. На 
същия принцип работят и камбаните. По време на чумата са 
открили, че в селата и градовете, в къщите в близост до църкви 
заболелите се излекуват. Вибрацията може да лекува, може и да ни 
разболява. Затова е важно с какъв тембър говорим, каква музика 
слушаме, каква информация сме предали на водата в тялото си и на 
тази, която пием. На същия принцип работи и биорезонансът.

чешмяна вода.

В България водата се пречиства чрез хлориране. 
Хлорът се съединява с органичните вещества и 
образува отрова, подобна на диоксин. Той се натрупва 
и отравя организмът. Да не говорим, че той причинява 
корозия на тръбите и ние пием и тежки метали заедно с 
водата. Тук обръщам внимание на тези, които пият



Ако имаме бебче и преваряваме водата, то по време на кипене 
калция в нея се отлага като соли. Ако налепът е бял, то е само 
калций, ако е жълтеникъв има и железни соли във водата. При 
преваряването вредните свойства на хлора се засилват и той се 
превръща в трихалометан. Готвейки с тази вода, ние след това ги 
изяждаме и причиняваме множество заболявания като артроза, 
атероскрелоза, остеоходнроза, камъни в бъбреците и черния дроб, 
и ще много. 

От години повтарям да се пие вода със сол. Защо? Когато те 
приемат в болница ти вливат физиологичен разтвор, за да ти 
върнат силите. Той е концентриран разтвор на едра морска сол 
0,9%. Ако добавим 1 грам едра морска сол на 1л вода си 
гарантираме, че няма да имаме отоци в тялото. 

Често чувам хората да казват как имат ниско кръв,но високо, ама 
пулса... главоболието.. Нашата кръв има различни функции, като 
осмотично налягане, специфично тегло, вискозитет и колоидна 
стабилност. Хомеостазата или така нареченото вътрешно 
състояние на организма се влияе основно от осмотичното 
налягане. Всяко нарушение води да преразпределяне на водата 
между клетките. То се влияе от концентрацията на веществата в 
кръвта, като 60% зависи от натриевия хлорид. А това е точно 
пропорцията на океанската вода. Ако кръвта ни е в правилно 
съотношение, то еритроцитите могат да изпълняват своите 
функции. Ако имаме повишено налягане, то еритроциите се 
сбръчкват. Ако имаме понижено, то те се раздуват. Затова нито 
малко, нито много сол е добре. Трябва да има баланс. Като 
добавим и всички кафета, чайове и напитки, които ни 
дехидратират и отделяме повече вода, отколкото пием става 
красиво. В резултат първите признаци са лош сън, умора, 

Когато пасяхме с дядо козите и пиехме от изворите по пътя, той ме 
научи на нещо, което преди не разбирах. Ако видиш извор и се 
изплюеш в него виж плюнката си. Ако остане като едно, то можеш 
да пиеш от него, ако се разтвори – стой далеч! 



главоболие, депресия, раздразнителност.

Често ме питат за проблеми с разширени вени. Първата стъпка е 
дишане, втората вода и третата е сол. Защо? При консумация на сол 
се отделя норадреналин, предизвикваш съдосвиващ ефект. 
Едновременно се намаля образуването в бъбреците на 
простагландини, който е съдоразширяващи вещества. 

Безсолната диета увеличава ренина в кръвта, предизвква спазми в 
кръвоносните съдове и понижава отделянето на инсулин. От там 
следва затлачване и токсикация в целия организъм. Ако имаме 
излишък на сол претоварваме отделителната система, задържаме 
вода, повишаваме кръвното налягане. Затова всичко трябва да е в 
баланс. 

Сухата кожа, мазната кожа, бръчките, стриите това не са 
признак на стареене, а на дехидратация. При обезводняване се 
нарушава работата на капилярите и в тях проникват вредни 
вещества, които се разнасят по цялото тяло и така настъпват 
неврологични заболявания и проблеми. Тук е важно да отбележим, 
че роговия слой на кожата се обновява за 5-6 месеца.

Готварската сол съдържа 39 хиляди единици натрий и 0 калий! При 
голямо наличие на натрий, калият в тялото спира да се 
произвежда, затова е важно солта да съдържа и двете. Сол  се 
съдържа в: хрян, чесън, лук, магданоз, целина, червена боровинка, 
портокал, слива, домат и краставица. 

Освен напукването на капилярите и кръвоносите съдове, при 
дехидратация и в резултат на сгъстяването на кръвта тя губи част 
от своите свойства. Ферментите в нея стават на гроздове, 
слепвайки се един за друг. Така енергоемкостта намалява, имат 
ограничена подвижност ,  а  най-лошото за мен е,  че 
разтворителната способност намалява. Ще ти дам пример. Ако 
имаш лак и трябва да го свалиш с 1 тампон с лакочистител, какво 
ще се случи? На 4-5 пръст вече не можеш да го сваляш лесно, а на 7 



Тук много хора си мислят, че като пият 1-2 чаши вода и всичко е 
наред. Да ама, не е така. Хидратацията се случва след 2-3 дни, а не 
веднага. Много често мислим, че сме гладни, а истината е, че сме 
жадни. Опитай другия път да изпиеш вода със сол и виж как в 
следващите 30-40 минути няма да искаш да ядеш. 

Друг проблем е страдането на имунната система. При 
дехидратация на нейните клетки стартираме от – бронхит, астма, 
безплодие, лупус и още много. 

Често при мен идват хора с разширени вени, след операция или 
случаи, в които лекарите са казали, че движението трябва да спре 
или да се сведе до минимум. Аз самата бях такъв случай, когато бях 
седми клас. Е не ги послушах и оздравях! Защо се е случило това? 
Ммм ще си позволя да ти цитирам една част от книга на 
Неумивикин, лекар с 40 години опит към датата на написването й:

Знаеш ли, че мозъкът се пречиства чрез течност, която се отделя от 
капилярите вътре в него? При дехидратация, те спират да я отелят! 

„Нарушаването на капилярната мрежа, нейната затлаченост (в 
следствие на слабата физическа активност, неумението да 
контролираме стресови ситуации, страха и други отрицателни 
емоции) са в основата на заболяванията на сърцето и на цялата 

Затлъстяването е свързано преди всичко с обезводняването. 
Ферментите, които стимулират изгарянето на мазнините се, 
активират от адреналина, който се отделя при физическа 
активност. Диабет тип 2 се разпространява с лавионообразна 
скорост вече и при децата, защо? Защото децата пият не вода, а 
сокове или най-стряскащото е във водата да се слага захар, за да я 
искат.

ще стане едно наслояване и повече ще зацапваш, отколкото да 
махаш ненужното. Същото е с кръвта. Тя вече няма да носи 
стойност и да помага,  а започва да затлачва. 



Но има и по-важен мускул от него в системата. Това е нашата 
диафрагма. Тя се тренира, когато дишаме. При всяко вдишване тя 
се отваря и като спринцовка изтегля вътре в себе си течностите от 
крайниците и малкия таз. Ако дишаме с корем, а не с диафрагма, 
този механизъм не работи и ние започваме да задържаме шлаки в 
тялото си. Тук отново съм сигурна, че ако си била при мен на 
каквото и да било, тренировки по SEMMA, лична консултация, 
семинар, програма за отслабване, то чуваш гласа ми в главата си: 
„Изправи гърба и Дишай!“.

Нашата капилярна мрежа е с дължина около 100 000 километра. 
Но, за да работи добре, не е нужно само да пием 2 литра вода с не 
повече от 2 грама сол, а да поддържаме и мускулите в тонус.  
Именно те помагат на сърцето. Някой ги наричат дори второ 
сърце. Защо? При движението на мускулите кръвта се изтласква 
обратно нагоре към сърцето и така то не се претоварва. При тест 
сърцето изтласква живачен стълб до 150 мм. При отделяне на 
прасеца в собствен кръвоносен кръг резултатът е, че той изтласква 
от 200 до 250 мм.  Много хора подценяват неговата работа. Да не 
говорим какво се случва като сме на точкчета! За да работи 
прасецът, трябва да има свивам и отпускам. Да работи като помпа. 
Ако той не работи, цялото тяло страда! Неслучайно на всички 
занятия и тренировки, програмите за отслабване като „Влез бързо 
във форма“ имаме масаж на прасеца и премахване на неговите 
блокажи.

Редовно чувам как някой има проблем със ставите и как те са 
износени. А защо не направиш нещо и не ги възстановиш? Ставите 
са малки помпи. Когато имаме правилно движение, те изпомпват 
течност и се пълнят. При самото движение се олющват много 
малки и фини частици, които се смесват с течността и правят 

сърдечно-съдова система, което на свой ред води до нарушения на 
обменните процеси, застойни явления, повишаване (или 
намаляване) на артериалното налягане и като следствие – до 
заболяване на всички органи и системи в организма.“



смазката в тях. Отделно тази течност носи хранителни вещества, 
съединения и елементи, които чистят и възстановяват ставата. 

На тренировките по фейсбилдинг, в маратоните, като 
„Трансформирай лицето и тялото си за 31 дни“, на живите срещи 
редовно ме питат за заболявания като псориазис, екземи, 
дерматити, бенки... това са прояви на затлачването в организмът, 
често причинено не само от лошия начин на живот, изкривявания, 
липса на движение, но и от дехидратация. И вместо да ходим да ги 
горим можем да изчистим тялото си.  Мазната кожа, бръчките, 
сухата кожа, акнето.. всичко това е резултат от дехидратация на 
тялото, шлаки, токсини, запечатване с вредни кремове и продукти. 

Нека видим и какво се случва, когато ядем. Много хора пият вода 
преди, по време и след хранене. Не знам дали има нещо по-лошо от 
това. 15-20 мин. преди хранене трябва да спрем с приемането с 
течности. Ако пием по време на хранене, то разреждаме храната 
си, стомашните сокове и не можем да я смелим добре. Отделно 
правейки я течна, тя преминава надолу в чревния тракт, където не 
успяваме да я смелим. Ако след хранене искаме вода, 2-3 глътки са 
ок, но ако искаме повече, то не сме дъвкали по време на хранене. 
На ден се отделят по 2 литра слюнка. По време на хранене тя е 
първата съставка за смилане на храната. Ако я пренебрегнем и не 
дъвчем добре, то останалата част от тялото трябва да компенсира и 
се претоварва. Отделно по този начин тялото изчиства токсините и 
преработва кръвта. В слюнката то изхвърля неща, които да отидат 
директно в червата и да се изхвърлят от тялото. Сигурна съм, че си 
чувала за жабуренето по 15-20 мин. със зехтин или друго олио с 
цел детокс на организма. Защо? Защото така кръвта се изчиства. 
Ако дъ,вчем правим същото. 

Ако дъвчем дъвка, то трябва да е след хранене. Преди хранене и 
на гладно стимулираме задстомашната жлеза и тя започва да 
отделя инсулин, но реално няма храна. И така малко по малко 
системите се бъгват, защото връзката и точността се губят. Ако ги 
лъжем често, те спират да реагират.



Помниш ли от книгата ми „Регенерация“, както и в семинара 
„Регенерация“ говорихме за накисването на плодовете и 
изчистването им от пестициди, нитрати и нитрити? Можем да ги 
накиснем във вода, сол и оцет и част от тях ще започнат да излизат. 
Ако имаш машина за изчистване на водата с различни pH, то 
знаеш, че с 2,5 pH махаш паразитите и ги дезинфекцираш като с 
препарат, а след това слагайки ги в 9,5 pH или 11,5 pH ги зареждаш 
сс отрицателен заряд. Храната става като жива, вкусна, прясна и 
сочна, както от градината на баба и дядо. Идеята е, че в плодовете и 
зеленчуците е най-хубавата структурирана вода. НО в узрелите! 
Не тези, които са узрели в камиона на път за магазина, а тези 
узрели на слънце. Неслучайно плодовете на дълголетието се 
водят малките плодчета, като ягоди, боровинки, малини, къпини... 
Те са най-наситени на кетони. Расли са на силен вятър и слънце, и е 
трябвало да се борят да останат на храста. 

Трик за насищане са кълновете от слънчоглед или тиквени семки. 
Накисваме ги за 20 мин в подсолена вода, после ги измиваме, 
слагаме ги в буркан и го пълним 20 см над тях. Прибираме ги в 
хладилника за 10-12 часа. На другата сутрин изливаме водата и ги 
слагаме на тъмно. Трябва да ги мием 2 пъти на ден, за да не 
мухлясат. А щом покълнат са готови за консумация. Нуклеиновите 
киселини се съдържат в ядрата на плодовете, зеленчуците и 
ядките. 

Говорейки за водата, няма как да не споменем и кожата. Винаги, 
когато кажа на някой да спре да се мие с препрати с основи,а да 
използва плодове или лимон, ме гледа с ококорени очи. Основите 
правят кожата незащитена за 6 до 8 часа, отделно причиняват срив 
в системите на тялото, защото през кожата преминават всички 
вредни вещества от продуктите. А без мастния слой на кожата 
нейната всмукателна способност се увеличава с 8 до 10 пъти, както 

Имай в предвид, че водата в тялото се сменя със 
структурирана вода изцяло за 5-7 месеца. А именно тази вода 
няма енергоразход и се чувстваш сякаш летиш!



и нейния електрически потенциал. А това причинява дисбаланс. 
Да не говорим, че това е доказано още през 1975 г! През тази 
година в Русия е открит метод за пречистване на плазмата в тялото. 
И едновременно с това лекарите са заявили, че няма смисъл от 
пречистване на кръвта, ако не се промени начина на живот и 
не се възстанови храносмилателния тракт. Ако той е затлачен, 
то кръвта възвръща лошото си състояние много бързо. Това е като 
липосукцията. Толкова много хора направили я се връщат пак в 
предишното си състояние за няколко месеца, защо? Защото не 
променят навиците си и резултатът е същия. Така работят диетите, 
антицелулитните процедури и всичко, което ни обещава бърз 
резултат. Защо? Защото не променяме навика! Вчера четох книга 
на Конфуций и беше много интересно как говори за малките неща. 
Как, ако искаш голяма промяна промяна, да започнеш от малките 
навици! Работя на този принцип от 16 години и си признавам, че 
бях очарована да го прочета в ученията на такъв велик мислител!

Като говорим за кръвта и стойността й, няма как да не погледнем и 
най-консумираните храни на планетата.

Хлябът – съдържа 80% нишесте и 10-15 % белтъчини. Всички 
витамини и микроелементи са отстранени с обвивката на зърното. 
В него няма аскорбинова киселина, заради което се смята за 
несмилаем продукт. Витамините от група В оцеляват едва 1/3 след 
преработката му, а селена, желязо, калций, магнезий са намалели 
над 3 пъти.

Захарта – както много учени я наричат „гол“ въглехидрат. 
Причинява разпад на колагеновите влакна и претоварва 
задтсомашната жлеза. Има проучване, че престъпността се 
увеличава в следствие на консумацията на захар. Агресивността и 
разболяването на организма се причиняват от проблемите вътре в 
организма. Безсилието да изразим себе си и чувството, че се 
разболяваме. Всички мъртви продукти, които ни карат да се 
превръщаме в киселинна среда, са деликатес за раковите клетки. И 
тук няма как да пропуснем изкуствените подсладители. За мен те 



Млякото – усвояваме го до 2 годишна възраст, тъй като белтъкът 
казеин се разгражда с помощта на сирищен фермент, който 
спираме да произвеждаме след тази възраст. Така ядейки мляко, то 
попада в стомаха ни в киселинна среда и се пресича. Обвива се 
около останалата храна и я изолира от стомашния сок. Така, тя 
ферментира. Кравето мляко няма желязо, както майчиното ни 
мляко и телетата го запълват с тревата, която ядат. Попадайки в 
стомаха ни, млякото се свързва с органичния калций и образува 
соли, които обвиват клетките  и нарушават обмяната им.

Постоянно чувам как някой не може да спи вечер или че е нощна 
птица. Това се причинява от липсата на меланин. Чаят, кафето, 
шоколада и всички подобни потискат изработването от 
щитовидната жлеза на меланин, който спомага за съня. Отделно 
отговаря за белите коси и нервната система.

Алкохолът? Знаеш ли, че след прием на растителна храна, тялото 
само отделя етилов спирт. След храна ставаме щастливи и 
усмихнати именно заради това. Спортът прави същото! Затова 
след това сме спокойни и щастливи. Да не говорим, че ако дишаме 

са като гумена порно кукла. Да, можеш да правиш секс с нея, но 
дали е същото? Винаги съм се чудела на мъжете, които ги 
използват. Когато чуя някой, който предлага тези заместители на 
захарта, ми става ясно, че той иска да угоди на клиента си, че има 
страх да не бъде отхвърлен, че иска да бъде одобрен и харесан, да 
принадлежи към нещо. Да, но това е слабохарактерност. Защото 
нещата се влошават за нашите клиенти. А нали са тук при нас, за да 
им помогнем да бъдат по-здрави и щастливи в дългосрочен план. 
Не да замажем положението. Някой казват, че съм прекалено 
крайна, но виждам, че това работи. Да ще ми мрънкат 2-3 седмици 
и след това става чудото. И то остава за цял живот! При 
изкуствените подсладители тялото има сигнал, че идва захар, 
отделя инсулин и нужните вещества, но в крайна сметка няма 
захар. И така тялото остава излъгано и системите се сриват. 
Разцентроването на системите води до много заболявания, 
включително мозъчни тумори. 



Каква вода трябва да пием и колко?

Често ме питат за приемът на сода с водата. Тя неутрализира 
хлорната киселина и унищожава пепсина в стомашния сок и 
витамините, съдържащи се в продуктите. Да, има моментен ефект 
при киселини, но последиците са по-големи в дългосрочен план. 

Приемът за деня е нашите килограми по 0.033 л. Това е нужната 
дневна дажба, за да сме в хидратация и да не се токсикираме. Ако 
приемаме чай, кафе, кола, злен или черен чай, то трябва да я 
увеличим с 500 мл на всяка приета чаша. Ако вече сме затлачени, то е 
добре да пием вода между 5 и 7 часа сутринта. Тогава се чисти 
нашата жлъчка. Сутрин на гладно 1-2 чаши топла вода с малко сол са 
идеален начин да се пречистим и хидратираме. Ако имаме 
затлачване, няколко глътки от водата 5-10 серии вакуум за 
раздвижване на малкия таз и органите в диафрагмата (има го в 
тренировките по биомеханика, както и в канала ми в YouTube), а 
после доизпиване на водата би свършило чудеса. 

по време на тренировка отделяме вещества, които се синтезират 
след употреба на LSD. При излишък от спирт, както при прием на 
алкохол, той се поглъща от мастните клетки. Това причинява 
разрушаване на мастната обвивка на еритроцитите и тяхното 
слепване. От там те губят своите свойства за разграждане 
(разреждане, както вече говорихме) и причиняват тромби. 
Организмът започва да отделя антибиотични вещества, за да се 
пребори с тях, но това го изтощава и не може да продължи дълго. 

Спиртът, цигарите и опиатите са много вредни за жените и половата 
система. Те проникват в половите клетки и въздействат върху 
наследствената структура. При нас той влияе около 200-250 пъти 
повече. Нашите яйцеклетки са в нашето тяло от раждането ни и 
всичко  ко ето  приемаме ,  им влияе .  Докато  при  мъжа 
сперматозоидите се обн,вяват за 6 месеца.  

Доктор Джарвис свързва желанието за пиене на алкохол с 
липсата на калий в организмът. Като много калий се съдържа и 
в меда. Затова и много жени налитат на него при диети. 



Какви са признаците за обезводняване?

Много машини за пречистване, включително Кангена на 
презентациите си говорят за стойността на атомния кислород. Ще 
ти дам техника как да видиш разликата. Вземи две чаши, една пълна 
с вода и една празна.  Започни от високо да преливаш от едната в 
другата. В началото течността ще се разлива, а после ще започне 
равномерно да бъде на струя. Хубаво е преди това да си оставила 
водата на стайна температура, за да не е студена. 30-тина пъти са 
напълно достатъчни, за да се насити с кислород. Ако имаш машина 
за пречистване и след като си налееш вода виждаш много балончета 
в нея, то тя прави същото. Първият път като пих от Кангена и мислех, 
че трябва да изчакам да се утаят и тогава да пия, мислех, че това не е 
добре, а всъщност там се крие магията.

- проблеми със сърцето и бъбреците

Как да разберем дали сме хидратирани?

- болки в тялото

- студени и топли вълни

- подуване на краката и тялото
- кожни проблеми

Ако урината ни е безцветна и без аромат – да, ние сме хидратирани. 
Ако има цвят и аромат – ние сме в дехидратация и сме токсикирани, а 
бъбреците и черния дроб са претоварени.

- оттоци под очите, подпухване на лицето, суха или мазна кожа

- главоболие, депресия, световъртеж, липса на концентрация, умора, 
безсъние

- заболявания, свързани с нервната система
- колит, запек
- бронхиални проблемите

- заболявания на очите, ушите и носа

При дехидратация в клетката се използва водата извън клетката, а тя 
съдържа много натрий, който кара тялото да задържа вода. След 
обработката от клетката тя изхвърля ненужния натрий в тъканите и 
така отока става все по-голям. Колкото е по-малко водата в клетката 
толкова повече се вдига кръвното налягане, за да транспортира 



кръвта. Водата, кръвта и калия са отговорни за съдържанието на 
вода в тялото ни. Солта регулира водата извън клетката, калият 
– вътре в клетката, а водата – осигурява промиването на 
клетката и отделянето на токсичните продукти, отделяни при 
нейното функциониране. 

Тук си спомням твърдението Н. М. Амосов, че болния организъм 
има по-голяма нужда от движение от здравия. Помниш ли какво 
говорихме за второто сърце, мускулите и капилярите? Ако взимаш 
лекарства, ако имаш наднормени килограми, ако си затлачена, 
уморена, имаш кожни проблеми или нещо от гореописаните, то ти 
трябва вода и движение! При заболявания имаме много отпаден 
продукт, което означава, че ни трябва много движение, за да 
помогнем на черния дроб и сърцето да го пречистят. Физическите 
упражнения оздравяват не само тялото, но и мозъка. 
Дълголетниците споделят, че тайните им са движение, чисти мисли 
и добра храна. Добрата храна не те токсикира, а както обиам да 
казвам „най-голямата помощ за мен е да не ми пречат“, движението 
изчиства тялото от нормалните отпадни продукти на тялото, а 
добрите мисли са огледало на нашето външно състояние. А както 
споменахме, капилярите изчистват нашия мозък и ни правят по- 
съсредоточени. 

Упражненията правят масаж на мускулите, ставите, сухожилията и 
тъканите в тялото ни, Така те не губят елеастичност и здравина, а 
най-хубавото е, че лекуват сами себе си. От нас се иска само да 
спрем да им пречим. 

Ако си била на мой курс, то знаеш, че постоянно свързвам 
правилната стойка с всички процеси в тялото и психологичното ни 
състояние. Например подлопатъчният мускул отговаря за чувството 
за подтиснатост. Този мускул има енергийна връзка с меридиана на 
сърцето и при проблеми с него ние имаме затворена сърдечна чакра, 
както сърдечни проблеми.  Именно той отговаря за стойката ни на 
ниво плешки и изгърбването рамене-плешки-гърди. Ако имаме 
изкривяване там автоматично се чувстваме потиснати и 
депресирани. Сякаш другите контролират живота ни, а ние 
нямаме право на мнение. Това изгърбване често се предизвиква и от 
дехидратация в костния мозък и свиване на разстоянието между 



прешлените. Затова на всяка тренировка по SEMMA или 
биомеханика обръщаме специално внимание на този проблем.

Много хора мислят, че старостта е угасване на организма и силите 
трябва да се изразходват по-малко. Точно обратното! Старостта е 
състояние, до което ние сами се докарваме! При тест с мишки се 
наблюдава, че при групата, при която има движение и бягат в колело, 
количеството нервни клетки се увеличава два пъти. Но тук има една 
малка подробност – движението трябва да се прави с 
удоволствие. 

Отново ще ти споделя нещо от учението на Конфуций. Той разкрива 
тайната на реакцията спрямо случващото се на база чувства и 
емоции. Как всяко решение е породено от дадена емоция. И 
единствения начин да реагираме адекватно и в наша полза е като се 
научим да разбираме своите емоции. А това се случва с малки 
рутини всеки ден. Обществото всъщност се кодира по този начин от 
векове. Поздравите „Здравейте“, „Благодаря“, „Заповядай“, „Как 
си?“, целувката, прегръдката - всичко това са рутини. Чашата вода 
сутрин, пиенето на витамини, обичаите това са рутини. Имаше едно 
изречение, което много се заби в главата ми. Разказваше за 

В ежедневието си над 85% обикновенно седим или лежим. Това 
причинява блокажи в гръбнака, затлачване на организма, 
ограничение с движението на ставите и разгъвателните мускули. 
Затова е много важно всеки ден да имаме 40-60 минути движение, в 
което да се разгънем и да раздвижим лимфата и кръвта. В нашето 
тяло обикновенно циркулира едва 40% от цялата налична кръв, а в 
покой и при пълните хора още по-малко. За едно денонощие  в 
тялото умират около 200 милиарда еритроцити и те трябва да бъдат 
изхвърлени от него. А в зоната около бедрата се намира около 50% от 
кръвта в тялото. Затова, когато започнем да качваме килограми, там 
не е просто козметичен проблем. Чувството на страх и стрес, 
всъщност са спазмирани мускули и чувството на напрежение вътре 
в тях. НЕслучайно отделяме специално внимание на масажа с топка 
и техниката „Освободи се от стреса“. Мускулите пазят нашите 
спомени, нашите травми, нашите преживявания. А мускулните 
блокажи връщат като бумеранг дори неверни спомени.



И как ще живеем е наш личен избор, защото всичко е в нашите 
ръце!

Ние сме това, което ядем, пием и мислим! Нашият живот е 
това, което ние проектираме. Хората около нас са нашите 
огледала на добрите и лошите ни страни. 

Като правило хората се сещаме за здравето си едва когато се 
разболеем. А ще спестим толкова много и ще удължим живота си, и 
ще го направим много по-хубав и стойностен, ако си обърнем 
внимание преди катаклизмът в тялото си. 

Това са само част от важните неща и влиянието на водата. Има още 
много в книгата ми „Регенерация“ не само за водата, но и за 
хранене, светлина, движение, стойка, вярвания. Водата има заряд, 
има напрежение, има качества, които можем да използваме в наша 
ползва и те да подобрят живота ни. Въпросът е дали сме наясно с 
тях. Машините като Канген, пречистващите филтри, кани и какво 
ли още не, са част от нещата, които ни помагат. Ph на водата ни 
помага да изчистим себе си и да държим средата си в баланс, заряда 
– зарежда нас и нашата храна, микроелеметите, добавени чрез 
филтри като калций, натрий, магнезий ни помагат да запълним 
дефицитите си, а тези, които биват отделени при пречистването, 
улесняват нашите клетки, спирайки да ги товарят. 

ритуалите „наужким“. Таъв ритуал в криеницата, както и 
ритуалите за мъртивте, смяната на ролите и др. Учеше как не е от 
значение дали мъртвия тук, дали неговия дух наистина е на земята, 
когато близките му правят ритуала за омилостивяване и искане на 
подкрепа от предците. Важно е, че живите вярват в това и затова 
правят този ритуал. Ако ти пиеш всеки ден чаша вода на гладно и 
вярваш, че тя ще те изцели, то тя ще го направи! Ако я пиеш, защото 
някой е казал, че е полезно и чакаш резултат, то няма да работи при 
теб. 

С любов, 

Емилия.


